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বাঙ্গালা দেশের যৌনলমান সমাজের মধ্যে সামাজিক পাঠ্য 
পুস্তকের নিতান্ত অসপ্ভাব দর্শন/করিয়া বিভিন্ন বিষয়ক কতিপস 

প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকার্শিত হইল। এরমুক যুদ্ধের পূর্বাভাস 

শির্ষক প্রবন্ধ ভিন্ন আর সমুদায়ই ইতিপূর্বে সঞ্জীবনী ও আহমদী 

নামক ছুই সান্তাহিক সংবাক্ষ পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া, 

সর্ধত্র সহৃদয় পাঠকবর্গের স্গেহমস্থণ দৃষ্টিতে চরিতার্থ হইয়াছিল! 

তাহাতে প্রোৎসাহিত হইয়। পুনর্বার তৎসযস্ত পুস্তকাকারে জন 

সমাজের পুরোভাগে উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি। 

বিশেষ ইসা দ্বারা যদি ভাষার সমৃদ্ধি সাধনে, নৃতনবিধ ভাঁব- 

মংস্থাপনে ও রীতি-বিন্যাসে বাঙ্গালা ভাষার কোন উপকার লা 
হয়, তবে এ অকিঞ্চনের পক্ষে উচ্চ পুরস্কার' সন্বদ্ধে কিছুই 

অসম্পন্ন থাকিবে না। বিনীত নিবেদনমিতি, 

ভাডর, ১২৯৮ বঙ্গান্া ] 95 ৬ 90১১৪ 7৮৯ 

কলিফাত। ১৬০৬] ৬০০] 





পৃথিবীর প্রন্ত্েক ভিন্ন ভিন্ন জাতিব ধর্্রস্থেই নিবধূগের 
অতি শৈশব "সময়ে, এক মহাজপ্গ্লাবমেব উল্লেখ দেখিতে 

পাওয়! যাত্স। হিন্দুশাস্ত্রা্সাবে তাহা এক খওডগ্রলয় | বেদে 

নির্দিষ্ট আছে, মনু নামক এক ব্যক্তি দৈববাণীতে পুর্ব সেই 
বিপদ জাধিগত হইয়া এক গ্রকাঁওড জলযাঁন নির্ধাণ করেন, এবং 

তাহাতে তর্থকাল প্রচলিত পশুপক্ষী ও কতিপণ স্িন্দি্উ মাঁঘবেষ 

সহিত আশ্রম গ্রহণপূর্বক আত্মরক্ষা ধরেন । অনম্তর বিপদ 
অতিক্রান্ত হইলে সেই আদিপুকৃষ অন্ুবর্তীপপণেব সহিত ভূষিতে 
অরতীর্গ ও বাসস্থান দগিশ্মাপ" করিলেন; তাহা হইতে নিখিল 
ভূমগ্ুলে পুরর্বার অনসর্ষার হইল । উত্তরকাদে তাহার সম্তানগগ 
“মার, মধুধা প্রভৃতি মনু দন্তানার্ঘক নামে প্রলিদ্ধ হইগ্ছেন। 

মোসলমানেকা এই আদিপুকধকে হুহস্পদে উল্লেখপ্করেন ক 
মোললমান' পুরাহৃত্ধে লিখিত আছে, আদি পিতা আদ, সহ 



২ প্রবন্ধ কৌধুর্ধী। 

দশম পুকষ | সুহের সময়ে মানবগণ পৌত্তলিক! প্রভৃতি পাপ 
'ব্লশ্বন করায় ঈশ্বর এফ জলপ্লাবনে সমস্ত পৃথিবী গ্াবিত 
করেন, হুহ প্রশঠ্যাদিই টইথ! ইতিপূর্বে আক শ্রনাণ জলঘান 
নিক্ধীণ করিয়া রাধিবাহথিলেদ; জলৌধ আর্ত হইলে, তিনি তিনি 
কতিপয় ঈশ্বরপর়্ীর়ণ মানবদস্পতি ও পশুপক্ষ্যাদি সমভিব্যাহারে 
তাহাতে আরোহণ করেন। ঘআতংপর প্লাবনের পর্যাবসান ও 

ভূমি শু্ধ হইলে, ভূমিতে বাসস্থান নির্মাণ করিলেন । 
পৃষ্থিবীর প্রত্যেক জাতির মধ্যেই, অনতিপরিষ্ষ,টন্ূপে এই 

জলৌঘের বিবরণ প্রাণ্ড ওয়া! যায় / ত্থারব, ইছদি, কাঁলভীয়, 
আসিরীয়, বেবিলোমীয়, সুরীয়, আদ, সমুদ, নিনিত্ভীয়, হিন্দু, চীন 
প্রভৃতি প্রত্যেক জাতির ধর্শগ্রন্থেই এই বিবরণ কীর্তিত জ্ইয়াছে। 
কিন্তু হিন্দু ও সেমেটিক জাতীর মধ্যে এই বিবরণের সঙ্গধিক এঁক্য 
দৃষ্ট হয়। তাহাদের উভয়ের মতেই একই বদি পুরুষ মন্গু বা 
সু হইতে ভূমগুলে পুনর্ধ্াার মানব জাতির প্রচণার। অপরস্ত 
বেদপাঁঠে এমনও ধারণ! হয় যে, অন্ুই সর্বপ্রথম মানব-লমাজে 
অস্থির আবিফার ও ব্যবহার প্রচলিত করেন। তজ্জন্তই বেদে 

আগ্লিছোতা মন্থহিতঃ দ্বং হোতা মহুহিতোতগ্নে প্রভৃতি মন্থর 
ছিশেষণ দৃষ্ট হয়। নুতরাং মোসলমাঁন পুরাবৃত্ত ভীহাকে যে 

শ্রেণীতে স্থান দান করিয়াছেন, হিচ্গু শান্্ও তাহার দসর্থন করে। 

জলৌঘকালে “গুহ এর সাম, হাম, উয্লাফত লাঙ্গে ভিন পুভ্ত 
ও পুজবধু ভীহার সমভিব্যাচছারে ছিলেন । গ্জধিকতর সম্ভব যে, 
তিনি ভাহাদিগকে লইঘ়! ঘাঁবিলন নগরে বাসস্থান নির্ণয় করেদ । 
অহরায় প্রত্যেক পুজই বহগ্রঙ্গ ছিলেন, উত্তরধাগে তাহাদের 

সস্তাঁন সম্ভতির হারা "পূর্ণাঙ্গ জনসমাকীর্ণ হইয়াছে) কাল. 



জা. রাগ রর ১০ 

তেল, বআলিকীর পশ্চিম আংশ ও আফিকা, 

আরব-ও এসজাম। ও 

কামের বংশধরগণ্বনিসাধালেমিটিক ও হার লাল 
বাজে দ্ধ হইয়াছেন. ইনার পুতগণ হই 
অর আর - উৎপ্তহইযাে।- জীবনের শেষতাে 
মহাপুক কু ক্কাপনার: তিন পুরকে পুথিবী বিভাগ করিয়! 

এ মের ভাগধের, অবশিষ্ট 

সমুদ্ধ আয় ও ইউকোপ হাম ও ইয়াফতের অন্ত নির্দিষ হয়, 

গুহ ও তাহার তিন পুজ্ের পরলোকাস্তেও' তত্থংশীয়েরা 
বাবিলনে 

কিছু কাব অবস্থিতি করেন। কিন্তু তাহাদের আচার-ব্যবহারা- 

দির ভিন্নতায় ভাঁষার ভিন্নত1* জন্মে, সুতরাং এক এক বংশীয় 

লোকের! পরম্পর দ্েহমমতা ও একতাবিরহিত হুইয়। আপনা- 

খিগের গমভিলধিত দিকে গমন..ক্রেন। এইজন্য মনুষ্যজাতির 

প্রথম বাসস্থান হিক্র ভাষায় বাবিলন অর্থাৎ ভাঁষাবিতেদ বলিয়া 

উক্ত হইয়াছে। 4 

অতঃপর মহাপুরুষ মহ হইতে দশম পুক্রষ ও
 আদি নরজনর 

আদম হুইন্ডে বিংশতি পুরুষ অন্তর বনিসাম ংশে*এব রাহিম 

জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে লোকেরা, নানাপ্রকাঁর কল্িত দেব- 

মুর্তির ও বাবিলন-রাজের উপাসনা করি
ত। মহাত্। এব বাহিমের 

উর্জস্বলঙ্জানে প্রথমেই তৎসমুদায় বিকট ভ্রান্তি বলি প্রতি- 

ভাঁত হয়। তিনি তৎসমুদাদের ঘোষকীর্ভন করিয়া একমাত্র 

ক্চাত অব্য ন্বয়ভূপবিশ্বকীরণ পরযেস্থেরের অঙ্চন। প্রচার করেন। 

বাবিলন-রাঁজ : এব ব্লাহিমের : প্রতি: অত্যাচারে প্রত হল” 

কিন্ত সত্য ও স্বর্গীর প্রতাপের নিকট তিজি অক্ঞ্িৎকর 

ছইজৌন । সুতরাং সেষেটিক বংশ পুর্বদীর 
ঈশ্বরোপাননপ্য, খ্ুবৃত 

হয়$ পুন্াবৃত্তে এই আহংব্ক্গবাদী রাজা ন্মক্জা অর্থাৎ ঈশ্বর- 



৪ আরব ও এন্লাম। 

বিরোধী বলিম্বা প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। স্থরিগ্ার অন্তত বগল 
হায়াত নাক পর্রত-প্রস্ত এব লাহিষের পিতা! আদরের বামস্থান 
রূলিয়। প্রসিদ্ধ আছে । 

অতঃপর এবরাহছিষ মেসরে গমন কুকের, মেদরবাসীবা 

তাহা হইতেই সর্বপ্রথমে জ্যোতির্ধিদ্যার ইপদেশ গ্রহ করে” 
তৎপর তথা হইতে তিনি প্রর্বার স্থুরিযীয় প্রত্যাগষনপুর্রবক 
কিছু দিন ই্ফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী স্থানে, পরে হূলবে, তক্তর 
তথ হইতে বৃ্নত অল ফোৌঁকদ্দসে তাবস্থিতি করেন। 

এব রাহিমের ছুই স্ত্রী ছিলেনণ প্রথমা নারারি গর্তে এম্হার্ক 
ও দ্বিতীয় হাজেরা গর্ভে এসমাইল জন্মগ্রহণ করেন। পারা 

প্রথম সবস্থায় বন্ধ্যা ছিলেন $ সুতরাং সপত্বীর পুন্রলা্ভ দর্শনে 

ঈর্ধ্যািত। হইয়া তীঁছাক্ষে বনবাঁসে প্রেরণ করিতে পুনঃ পুনঃ 

স্বামীকে অনুরোধ করেন। অনস্তর ঈশ্ববের অনুমতি গ্রহ্ণপুর্ব্বক 

হজরত এবরাহিম পুজক্কলত্র লমভিব্যাহারে বত অল মোকদ্দস 

হইতে রির্গতি হন এবং কিন্বন্দিন দক্ষিপাভিমুখে গমনপূর্ববক 
এক জলপূর্ণ দৃতি ও কিঞিত ভক্ষ্য প্রদান করিয়। তাহাদিগকে 

এক ঘোর অনুণ্যে পরিত্যাগ করিক়া প্রত্যাবর্তন করেন । নিবিড় 

অরপ্যাঁনী, চারিদিকে সিংহ ব্যান তল্পুকের উন্মত্ত ক্রীড়া, ভীষণ 

গর্জন, প্রতিমুহর্তে প্রাপবিনাশের সম্ভাবন1 ; হাজেরা নিক্ষপায়- 

ভাবে ঈশ্বরে আহিতাত্ম! হইয়া! বসিঘ1! রহিলেন । 

ক্রমে তাহার অর পানীগ্ পর্যবসিত হইল, স্তন্ত নিঃসরণ বন্ধ 

হইয়া গে, মানা পুত্র উভগ্বেই ক্ষুৎপিপাঁলান্ন নিতাস্্ কাতর, 

খহইটলনঙ জীবিত স্কৃষ্কার অলক্ঘ্যতা বশত: হাজের। শিশুকে 
সাফ। লামক গণ্ড শৈহলয় উত্মজদেশে শান রাখিয়া জল অস্থে- 



প্রবন্ধ ক্ৌসুদী । ৫ 

যাণে মার ওয়া পর্বতের শিখরে আলো রুর্িলেন, পুনর্বার পুষ্র- 
স্নেহের আস্তিশষ্যহেতু, তথা হইতে ক্রতপদে, প্রসত্যাবর্তন করিতে, 
লাগিবেন; এইয়প সাতবার €খ। গমনাগমলপূর্বক, ভিনি নিতান্ত 
শ্ততাশ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া এস্মাইজের পদত্বয়েরনিফট এক 
সুপৈষ় জলের উত্পৎদ্যমান.-উতৎপ দেখিতে. পাইলেন স্ঠাহানর 
অস্ত্রে যুগপৎ তয় বিশ্বয় কৃতজ্ঞতা উচ্ছলিত হইস়্া উঠিল 
তিনি সে বিজন ভূমি: পরিত্যাগ করিলেন ন11 

কিছুদিন পরে বনি-সাম্ বংশীয় জরহাম-আঁখা শক দল 

লোঁচ্ষ পথ্রাস্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হয় এরং হাজেরার অনুমতি 
গ্রহণপুর্বক সেই বিজ্ঞন স্থানে ধাদস্থান, নির্মাণ করে। ক্রমে 
তাহাদের ইতস্ততঃ গঞ্ননাগমনে আদ, সমুপ প্রভৃতি আরও কতি- 
পয় দ্র দল তথায় উপস্থিত হয় । এইরূপে বর্তমান মক্কা নগরের 

সূত্রপাত হইয়াছিল ॥ | 
দীর্ঘকাল পরে মহাত্মা এব্রাহিম পরিত্যক্ত স্ত্রী পুত্রকে দেখি- 

বার জন্ত মক্কীয় উপস্থিত হন, এবং ঈশ্বরের আদেশে এসমাইলের 

সহায়তায় নিজ হত্তে কাব। মন্দির নি্মীণ করেন । এসমাইলের 

উৎস কৃপাকারে প্রাকাঁর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দিলে্উহ! জম জম 
কূপ ধলিয়। বিখ্যাত হয় ।'. 

অন্তঃপর এব রাহিম স্বপ্নযোগে বলির প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়! 
পরদিন শত উদ্্র বলিদান করিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় রজনীতেও “বলি- 
দাঁন কর” এই আদেশ হইল। পুনর্ধার শত উ্ট বলি প্রদত্ত হ্ইল। 
উতীয়ও রাত্রিতে: আঁশ হইল-_ তোমার, পুর” এসমুইলকে « 
বলিদক্ঈন কর, এত্রাহিম' পরদিন অক্ষুব্-চিতে বলিদাঁন জন্য পরস্তত 

' হইলেন।* পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া এক ক্ষুত্র পর্বতে 



৬ আবব ও এলাম । 

আরোহণ করিলেন, পাছে পুভ্রমুখ দর্শনে “মনে স্েহসঞ্চার হয়, 
তদন্থুরোধ কর্তব্যকাঁধ্য হইতে বিবত হন,এই ভয়ে চক্ষু বক্সার! 
দৃঢ়বন্ধ করিলেন। তিনি পুত্রের গলদেশের নিকট নতজানু হইয়! 

বসিলেন, শাণিত ছুরিকা বলির কদেশ স্পর্শ করে, এমন সময়ে 
ধ্বনি হইল, প্রব্রাহিম ছুরিক। প্রত্যাহীর.কর, তোমার পুজ্রবরশি 

গৃহীত ইইয়াছে।” এব্রাহিম দণ্ডায়মান হইয়া চস্কু হইতে বস্ত্র মোচন 

করিলেন, কার্যেরগুরুত্ব হেতু তাহার শরীব কম্পিত হইতেছিল। 
এমন সময়ে তক দুম্বা মেষ পর্বতের উচ্চতম স্থান হইতে দ্রতবেগে 

াপিষ! সেইস্থানে শয়ন করিল, এত্রাহিম ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞত! 
প্রকাশ মানলে কম্পিত হান্তে তাহাকে ব্লিদাঁন করিলেন । এস- 

মাইল ও এক্রাছিত্র মৌসলমান ধর্মশাস্তার আদি পুরুষ, এই হেত 

মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগ্রণ বত্মরাস্তে সেই দিনে বলিদান করিয়া 
থাকেন । এতদ্দেশে ইহা কোরবানি” বলিক্া প্রসিদ্ধ । ইদ অল 
জোহ। অর্থৎ দ্বিতীয় ইদ সেই স্বরণীয় দিন। এই সময়ে মক্কায় 

হজ ব্রত সম্পন্ন হয়। 

এন্মাইল ও তাহার মাতা যে স্থানে পরিত্যাক্ত হইয়াছিলেন, 
সে নিবিড় খনভূনি--হিক্রু তারায় বন বা অরণাময় স্থানকে 

আরব বলে। কালগ্রমে এস্মাইল বংশীপ্দের বাসস্থান আরব 

বলির প্রসিদ্ধ হইয়াছে । 

'এস্বাইলের দ্বাদশ পুর ছিলেন। তাহাদের হইতে আরবের 

প্রসিদ্ধ বনি এস্মাইল বংশের দ্বাদশ দল সমূত্পন্ হইয়াছে । 

ইহারা পরস্পর বিবাদ বিলঘাদে মতের“ ভিন্নতা ইতস্তত 

বিক্ষিপ্ত হই! পড়িযাছিল । দীর্ঘকাল পরে নজর নামব এক 

ব্যক্তি প্রাছর্ভত হইয়া এই সমস্ত ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত দলসমূহকে' 



প্রবন্ধ ফৌসুদী । ন 

পুনর্বার একত্র করেন, এইহেতু পুরাঁবৃত্তে তিনি কৌরেশ অর্থাৎ 

লন্মিলিতকান্ী বলিয়] বিখ্যাত হইয়।ছেন। 

খ্ত্রাহিম সথুদায় পৌতভুলিকতা! ও ভ্রাস্তি বিধ্বস্ত করিয়া একে. 

শ্নরূবাদ প্রচার করেন, ইহাই বর্তমান মোনলমান ধর্মের মৃল। 
কোরাণ শরিফেও মোঁসলমান ধর্দ হজরত এবরাহিমের ধর 

বলিয়া উক্ত হইয়াছে । অধিকন্ত মৌসলমান পুরাঁবিদ্গণ 

আদম ও নুহকেও আপনাদের ধর্মশান্তা বলিয়া বর্ণনা করিঝা- 

ছেন । তওরাত, জবুর, ইঞ্জিল ক্বর্থাৎ পুরাতন ও বুতন বাইবেলে 

এবং সমুদয় ভবিষ্যদ্বাদী পুরুষদিগের দবারায় ষেসলমান ধর্ম 

ও ধন্মশীল্তার বিষয় কীর্তিত হইয়াছে ॥ এবং হিন্দুদিগের ধর্ম 

শা বেদও তাহার অপর প্রমাথ স্থুল। 

যাহা হউক এসমাইল ও তাহার সম্ভতানগণের পরলোকের 

অনতিদীর্ঘকাল পরেই বলি এসমাইল বংশে অক্ঞানতা ও কুসং- 
স্কার প্রবেশ করে, ক্রমে তাহারা ঘোঁর পৌত্তলিক হা পড়ে। 
অতঃপর অনুদিন তাহা ঘোর হইতে ঘোরতর হুইয়! খুষ্ীয় হষ্ঠ 
শতাব্দীতে পর্ণ নাঁজাগ় উপস্থিত হয়। এই ঘোর হুঃসময়ে অথণ্ড 

পৃগিবী সেই'অনল তুল্য তেজস্বী শাস্তিদাতা ও ধর্বব্ীস্তর প্রতীক্ষা 

করিতে থাকেন। এই সময়ে পূর্বতন ভবিধ্যদ্বাদীগণের ছার! 

নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া খ্স্টীয়,ইহুদি, পৌত্তলিক 
গ্রন্ৃতি শ্রেণীর প্রক্কত ধর্মতস্্রপিপান্থ মনীধীগণ সেই চিরপ্রনং- 

শিত ও সর্বজনপ্রয় প্রেরিত মহাপুরুষের অন্বেযুণে বিভিন্ন দেশে 
* বাহির হইয়াছিলেন। 

আজ আমর! চতুর্দশ শত বৎসর পূর্বে এমলাঁম ধর্দের 
আকর ন্সরব দেশের কি অবস্থা ছিল তাহাই বর্ণনা করিতে 



৮ জারব ও এস্লাশ। 

প্রবৃত্ত হইতেছি। যেমন প্রত্যেক মানব" জীবনের মধ্যে তাঁহা- 
দিগের জুখ শ্বচ্ছন্দতার হ্বাপ বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়, যেমন প্রত্যেক জাতির 
মধ্যে তাহাদের বিদ্য! সভ্যতা! স্বাস্থ্য প্রভৃতির উদ্নতি অবনতি 
লক্ষিত হয, তক্রপ পৃথিবীর অখিল জনসাধারণের মধ্যেও কোন 

সময়ে উন্নতি বা অবনত্তির আধিক্য উপলদ্ধি হইয়া থাকে । 

ুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ষষ্ট শতাব্দী বা মোদলমান যুগের 
পূর্ব পর্যন্ত সেইরূপ একযুগ পরিগণিত হয়। এই সুদীর্ঘ 
কালে অখিল পৃথিবীষমণ্ডলে জাতি সাধারণের মধ্যে এক বিশ্ব- 

ব্যাপী অবনতির ভাব লঙ্ষিত হইয়াছিল। সে জময়ে সযুদায় 

ভচান-বিদ্যা-সভ্যতার প্রভব-হুমি ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল প্রতাজাল 

বিক্ীর্ণ করিয়! সমু্দায় জাতির হৃদয় কন্দরস্থিত অজ্ঞানান্ধকাঁর হরণ- 

পূর্বক, হত্তপ্রভ হইয়! পত়িয়াছিল3 গ্রীস ও মেসর রোমের পদ- 

তলে নিজ নিজ অস্তিত্ব বলিদান করিয়। সতাহীন হইয়া! গিয়াছিল; 

স্বয়ং রোমঞামাক্য একমাত্র আলোক প্রস্রধণ শ্বরূপ হইয়া,জগতের 
অজ্জঞানান্ধকাঁর হরণ কত্বিতেছিল, ক্রমে নির্বাণোন্ুখ প্রদীপের 

ন্যায় সন্তামাত্রেপর্যযৰসিত হইয়া আসিল। এইরূপে ভারতবর্ষ, গ্রীস, 
মেসর, রোম প্রভৃতির সভ্যতা বিনষ্ট হওয়ায় সমুদীয় ভূমগ্ল 
শনৈঃ শটনত অঙ্জানান্ধকাঁরে নিমজ্জিত হইয়! পড়িল। 

আরবদেশ প্রকৃত পক্ষে কতিপয় উর্ধর প্রদেশ সপ্থলিত 

এক বিশাল বিস্তীর্ণ উপদ্বীপা আবহমান কাল হইতে 
আরবের! শ্বদেশ্ ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই পরিতৃপ্ত ছিলেন 9 
তাহারা কখনও অন্যের উপর প্রতুত্ব করেন নাই ; কোন শ্রালে 

কৌন জাতি তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারে নাই, সকলেই 

স্বস্ব প্রধান। স্থতরাঁং তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার আইন কানন 



 শ্বীরন্ধ কৌসুদদী। ৯ 

প্রচলিত ছিল ন! | দ্রেশে সহজ বিভন্ন দল, অন্য দলের কাহার 

প্াপরধ .. ক্লনিয়্াও একবার স্বদলে মিলিত হইতে পার্সিলেই 

আত. শান্তির ভয় খাকিত ন1। তবে ,লে,»দ্বরা, বলবা 

হইবো তাহ্বার পরিশোধ চেষ্টা করিত $ নুতত্াং সুদ 

ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের অধিকাংশ লেক সমরশারী ন1 হইলে উহা 
নিষ্পতি হইত না । কখন কখন ছুই ব্যক্তি বন্ধুভাবে পঞ্থ চলিতে 

চলিতে কথাবার্ভায় মত টিবষষ্য উপস্থিত হইলেই তরবার নিক্কো- 

ধিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন ; ক্রমে তাহাদের দল পুষ্টি হইয়!, 

উচ্থা সমুদয় দেশের গধ্যে বিশ্তারিত হইয্না পড়িত। এইরূপ 
এক যুদ্ধ.একশত বৎসর প্রবল ছিল। এক সময়ে ঘোঁড়দৌড় 

হইতেছিল, একজনের অশ্ব, সমুদাঁয় অশ্বকে 'অতিক্রম করিয়! 

আসিতেছে, সহসা একব্যক্তি সম্মুখ হইতে তীষণ শন্দা করিয়া 

তাহাকে ভীত করিয়া দেয়, এইস্থত্রে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, আরবের 

প্রত্যেক ক্ষু্র কষুত্র দল, 'একতন্ন পক্ষ অবলম্বন করে, প্রায় শত 

বতসর পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ প্রবলভাবে চলিতেছিল,অবশেষে বিৰদযান 

উভয় দল এপলাম ধশ্ম গ্রহণ করিলে ৬৩১ থুষ্টান্দে এই যুদ্ধের 

পর্ধযবসান হর্ন। হরৰ বনজ নামক যুদ্ধ প্রচণ্ডরুূপে অনবরত 
পঞ্চাশৎ বৎসর প্রব্গ ছিল, পরিশেষে সত্তর হাজার বীরপুকমষের 

শোণিতপাতে আরবের: মরুভূমি সিক্ত হইলে, যুদ্ধ নিবৃত হয়। 

এই"সমুদয় যুদ্ধ জাতিগত অধিকার ব1 রাজসিংহাসনের জন্য অন্ুপ্তিত 

হইত না, কেবল ভীষণ যুদ্ধ পিপাসা, প্রতিহিংসা! ও শস্ত্র কৌশলে 
পারদশি তা লাভ উদ্দেক্ট ছিল | যাহার তিন পুরুধ, রোগ ভোঁপ 

করিয়া, বিছানায় শুইয়া মরিয়াছে, আরব জাঁতির মধ্যে 'তাহীর 

' আঁর' মুখ দেখাইবার উপ্ণয় ছিল নখ। 



১৬ আরব ও এস লা । 

তখন আরব দেশে ও আরব. জাতির 'মধো লীগঙ্গিক ভাঁধি, 
বিস্তৃত সমাজপ্রিয় ডা, শ্রেনীবন্ধ আপনসালা পরিশোভিত বিস্তৃত 

পগর, বিলাদ- বাসন। পরিতৃপ্ডির উপকরণ; স্থাপত্য বিগ্ব্যার পার- 
দর্শিতাস্থচক উন্নত অক্টালিকা, কোন স্থানেই দৃষ্ট হইত না।-সে 
ভীষণ মরুপ্রদ্দেশ কখনও উন্নতির পদ্চিত়ে অস্থিত হয় নাই। সে 
দেশ মেনরের সত্যতার উজ্জ্বল কিরণ, গ্রীসের বিজ্ঞান-কৌশল 
হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল । আরবদিগের মধ্যে উন্নতির প্রতোক 
উপকরণের এইরূপ অভ্ভাব লক্ষিত হইত বটে, কিন্তু তাহাদের দর্ববাঙ্গ 
সুন্দর শব্মভাঁব অলঙ্কার সমৃদ্ধ প্রপ্তত বিহয়ের পর্য্যাপ্ত বর্ণনার 

উপযোগী ভাবা তাহাদের সমুদায় অভাবের নিরাকরণ ও সম্ভাবের 

সমাবেশ করিয়া দিত। গ্রীস দেশের * ওলিম্পিকস * মেলার ন্যায় 
সর্বসাধারণ আরব জাতির মধ্যে এক সাধারণ সম্মিলনের প্রথা 

প্রচলিত হইয়াছিল, ওকাজ পর্বত মূলে বৎসরান্তে সেই কার্ধ্য 

সম্পন্ন হইত ৷ তথায় ভিন্ন ভিন্ন বংশোস্তব অসংখ্য লোক ও 

খ্যাতি প্রতিপঞ্ভি-লিগ্ধ, ব্যক্তিগণ সমাগত হইতেন। আরবের! 

ওজন্বী বর্ণনার নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, সুতরাং এই মহাসন্ি- 
লনে করুণরসূপূর্ণ, বীরবূলঘুক্ত, উত্তেজনায় অগ্রিম বক্তৃতা ও 

কবিতা পঠিত হইত । কোন অজ্ঞাত কুলশীল, বচন রচনা-কুশল 
সুচতুর বক্তা বখন বর্ণনাচ্ছটায় লোকের হীদয় তরক্সাফিত করিয়া 

প্রস্তুত বিষয়ের উপঘোগিত। ও সারবস্বা বর্ণন করিতেন, তখন 

সেই বিস্তৃত লোকারণ্য কখন কখন ক্রোধের আবেশে গঞ্জন 

করিয়া উঠিত, কখনও করুণার উচ্ছ'সে বাম্পবারি মোচন করিছ, 
কখনও ব! গভীর নিস্তব্ধ হইয়া শ্রব্ণ করিভ। অতঃপর সেই 

সমুদার সফল রচনা চর্দখণ্ডে লিপিবদ্ধ হুইয়া কাবা, মন্দিরের 



প্রবন্ধ কোমুদী । ৯১ 

দ্বারদেশে রক্ষি্ঠ হইত যতদিন তদপেক্ষা। উৎক্ষ্টতর বন্ধ তা সেই 
স্াাম-পরিশ্েতিত না করিত, হতদিন তাহার প্রধানত অক্ষু্ক 

থাকিত। “সবে মহল্লাক্ষ1” নামক প্রসিদ্ধ আরবি পুস্তকে আমরা 
এব পর্যযস্তও ইহার ধ্বংশীবশেষ দেখিতে পাই। খাছ! হউক, ছিলি . 
লেই প্বন্বনীয় দিনে অবিসন্বাদিত- প্রধান বলিব! পরিগণিত হই- 
তেন, তাহার প্রতি লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা এত অধিক হুইয়! উঠিত, 

যে দিন! আমন্ত্রণে লোকের! তনীয় অনুগমন করিত। স্ুতয়াং 
অনেক সময়ে এই সাধারণ সঙ্গিলন হইতেই আরবজাতিয় 
ভবিষ্যৎ কার্ধ্য-প্রণালী অবধারিত হইত । কোন ব্যাক্তি নিতাস্ত 
ছুঃদাহদিক কার্যে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার সহকারীর নিতান্ত 
অভ্তাব হইত ন1, একবার কিঞ্চিৎ বচন-রচনঠকৌশল প্রদর্শন 
করিতে পারিলেই, অভীষ্ট দিদ্ধ হইত। বীরত্ব ভিম্ন আরবে 

থ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের আর দ্বিতীয় পথ ছিল না। সুতরাং 

ধাহার! সন্তানদিগকে ভবিষ্যতে বীরপদবীতে সমারুঢ়, দেখিতে 

স্পৃহী করিতেন, তাহারা তাহাদিগকে বাল্যকালেই শন্ত্র বিদ্যার 
সহিত শান্ত্রবিদ্যারও শিক্ষ! প্রদান করিতেন | আরবদেশে অনেক 

প্রসিদ্ধ স্দ্বক্রঁ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ; সিসিয়ো ও ডিসস্থিনিস 

'ভূমগলের সর্ব প্রধান বাণী বলিয়া বিখ্যাত, কিন্ত আরবি ভাষা 
শত সিসিরো শত ডিমস্থিনিসের হৃদয়োম্মাদকরী বস্তুতায় আজও 
প্রতিধবনিত হইয়া! রহিয়াছে । কিন্তু এমন ভাষাও তৎকাঁলে 
জাতীয় কল্যাণ উপাঙ্জনে নিয়োজিত হয় নাঁই, বরং জাতি লাধার- 

গর ধ্বংশের ন্ধানত স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। 

এটুন্ধপ আরবদিগের অবস্থা নিতান্ত ভীষণ হইন্ডে ভীষণত্তর 

"হইতেছিল; খুষ্টীক যষ্ঠশতাঙ্ধী ঘোর অবনতির চূড়াস্ত 



১২ অরব ও এস লাম। 

সঙ্গ 1 ইতিপূর্ঘ ' আঁরবদিশের'' মধ্যে * পৌভুলিকতা! লক্ধ 
গ্রধর হইনাছিল।' আকাশের চক্র, হুধ্য, অসংখ্য নক্ষত্র হইতে 
অনি, বৃঙ্গ, প্রন্তরাদি ঈমুদয় তৌতিক পদার্থ ই,আরবদৈর'উপাষ্ট 
ছিল।  শ্রত্তীক বংশ স্বতন্ত্র: শ্বতঙ্্' দেবতার 'আরাধনী। 
করিত এবং প্রত্যেক লোক শ্বকী্ন ব্যক্তিগত কুচি ও মতটৈষষ্যো 
ভির্ভিন্ন কলিত দেখমুস্তির পুজা উপাসনা করিত ।' সুতরাং 
লোক সংখ্যা অপৈক্ষা আরবদের আরাধ্য দেবতাঁর সংখ্যার 
বাহুল্য ছিল"! কাঁবা সন্দিয় মহীপুরুষ এপ্রাহিমের লিশ্দীণের পর্ন 
প্বস্থতোরা” অর্থাৎ ঈশ্বরের (অমুগ্রহ পুর্ণ) গৃহ বলিয়া প্রসিদ্ধ 
ছিল, লম্প্রতি 'শারবের সর্ধপ্রধান দেবতা “ হবল * আর তিন- 

শত ধ্টি অনুচপ্রসহ" উহা! অরধিকীত্র করেন'। পৌত্বলিকতীরও 
এমন অপব্যবহার পৃথিবীর কোন দেশে পরিলক্ষিত হয় নাই। 

ৃষটায় দ্বিতীয় শতাঁীতে আরবে থুষ্ট ধর্ম প্রবেশ করে, কিন্তু তথায় 

অজ্ঞানাম্ককাঁর এত পুঞ্জীভৃত হইয়াছিল ঘে, থৃষ্টের উজ্জ্বল একে- 

শ্বরধাদও তাহ! নিরাঁকরণে অকিঞ্চিৎকর হইয়1, ভন্মিল ক্ষীণ 

প্রদীপের স্ঘার হতপ্রভ হইয়! উঠে। কিয়ৎকাঁল পরেই আরবেত্া 
ইসা! মরিষমঞ্জে আপনাদের দেবতা শ্রেণীতে পরিগণিত করিয়া 

কাবা মন্দির উপস্থিত করেন, কিন্তু তথায় দেবমুস্তির এত 
ঘন-সন্নিবেশ ছিল যে, আর নবাগত ছুই জনের স্থান সংকুলন 
হইল না, স্থৃতরাং ভক্তের মন্দির প্রাচীরে তাহাদের প্রতিযুত্ত 
চিন্রিত করিয়া সম্মান রক্ষা করিলেন । এঘপ্তিন্ন কোৌরেশ বংশের 

কতিপ্য শোকের মধ্যে হজরত এবরাহিমের শ্রকেশ্বরবাদেরও 

কিঞ্চিৎ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া খাইত। আরবদের সাধারণ, রম মত 

এইরূপহ্থিব। 



আরব ও এসলাম। ১৩ 

এই সময়ে অূরবদ্ধের মধ্যে ভষ্টাচারিতার প্রভাব এতদূর বৃদ্ধি 

প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বর্ন করা এক প্রকার অসাধ্য । লজ্জা- 

হীনতা, চরিত্র ধিপ্লব, আরবের ঘরে ঘরে বিরাজ করিত । মাধ্যা* 

লিক কুর্য্যের উজ্জল আলোকেই দলে দলে স্্রীপুরুষ উলঙ্গ 

হইম্বা কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিত । কন্যাসন্তান প্রসব করিলে 

নিন্মমা জননী ততক্ষণাঁৎ্ জীবিতাবস্থাতেই মুন্তিকাঁয় প্রোথিত 

করিক্া। রাখিতেন । আরবের উপরিস্থ আকাশ মেঘবিষ্ব বিলর্জিত 

ও বিস্তীর্ণ মকুক্ষেত্র জলবিন্দু বিরহিত প্রতিভাত হইত, কিন্ত 

আরব জাতির উদরাভ্যন্তরে মির1-আতঃ অন্তঃসলিলে প্রবল- 

বেগে প্রবাহিত ছিল। . 

আরবের প্রাকৃত দৃশাণ্ নিতাস্ত ভীষণ ছিল, চারিদিকে 

কেবল দিগন্ত বিস্তৃত ভীষণ মরুভূমি, প্রচণ্ড আতপ-গীড়িত 

বিগলিত বেশ বৃদ্ধ-ভিক্ষুকের স্তায় শীর্ণকার থজ্জুর বৃক্ষ, বিকট 

মুদ্তি কুটিল খলের স্যার মগিলা নামক কণ্টক-গুল্স, প্রক্কৃতির মৃত. 
দেহের ন্যায় নগ্ন-প্রস্তরময় গণ্ডশৈল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড-বহুল 

উপত্যকা-প্রদেশ দৃষ্টিপথে পতিত হইত। অবিরত উত্তপ্ত ঝঞ্চা বাত, 

ভীষণ সমুম গ্রবাভ, সুর্য্যোন্তাপে অগ্রসিষ্ফষ,লিঙ্গ তুল্য ছ্বালুকা বর্ষণ, 
তদপেক্ষাও ভয়ানক শক্র ভ্রাত্ৃবর্গের হস্তহইতে জীবন রক্ষার জন্য 

আরবদের পটমণ্ডপ সমুহ গিরি প্রশ্থ উপত্যকা প্রভৃতি ছুরাক্রম্য 

স্থানে সন্নিবেশিত হইত । 

বিশুদ্ধ বংশজাত বনাযুজ অশ্ব আরবদের অতি প্রিয় বস্ত। 

কাদের বংশের বিশুদ্ধি সংরক্ষণ জন্য হিন্দুদিগের কুল!চাধ্যগণের 

স্যার, আরবে অনেক অশ্ব-কুলাচার্ধ্য দৃষ্ট হইন্ত। প্রস্তর-বিদারী 

*প্রচণ্ড বশী, উৎক্ষেপামাণ কৌবেত্ বন্ত্-দিধ।কারী, ত্রিগুণিভ 

ন্ 
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বন্মভেদী অকুক্ঠিত তরবার আরবদিগের ধশাপর্কন্ষ ছ্বিল। আরব 

কবিগণ অবিরত এই তিন প্রয়োজনীর বস্তর গুণ কীর্ডনেই নিবাত 

খাঁফিতেন; প্রাচীন আরবি গ্রশ্থ ইহাদের গুণান্বাদেই বিশেষ 

ওজন্বী। আরবদের প্রতিহিংসা পৃথিবীতে অভ্ুল ছিল। 
পের্আরবে কুমংস্কার, অজ্ঞানান্বকার এইরূপে অন্দিন গাঢ়তর, 

শোৌণিত-প্রবাহে মরুভূমি সিক্ত, লোকস্থিতি বিধ্বস্ত হইতেছিল। 

যে স্থান হইতে সমুদায় পৃথিবীতে ঈশ্বরের পবিত্র আলোক বিক্ষিপ্ত 

হইবে বলিয়/ বাইবেলে উল্লেখ আছে, সেই পারাণ পর্বতের উচ্চ- 

শূঙ্গই পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, অজ্ঞানান্ধকারের বিকট বিলাস- 

স্থান ছিল। ঘখন আত্ম-বিগ্রহের প্রাবল্যে আরবস্থান এক ভীষণ 

ুদ্ধক্ষেত্র বলিয়] প্রতিভাত হইতে ছিল; যখন পরাক্রীস্ত বনি- 

এসমাইএদিগণের তীত্র তরধার ও বিজ্রীস্ত দোর্দগ পরস্পরের 

বিরুদ্ধে সমুখিত হইয়াছিল; যখন আরব জাতি দিশাহারা 

হইয়া ধ্বংশ সাগরের নিতান্ত নিকটবস্তী হইয়াছে, সেই উপঘুক্ত 

সময়ে এক প্রিয়-দর্শন, সহাস্যবদন, আরক্ত-বর্ণ, মধ্যমাকৃতি, 

নুবর্ণজঙ্ঘ, অটল চরণ, বজবাহু মহাপুরুষ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রভা- 

পের স্তায় ধর গন্ভীর দৃঢ় পাদৰিক্ষেপে হেরা (ারাণ ) পর্ধত 

হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সমব্ত আর জাতির পুরোভাগে দণ্ডায়- 

মাঁন হইলেন । তরবার প্রহারে ছিন্নপদ, ভিন্ন বাহু, খণ্ডিত মস্তক; 

সংখা প্রহারাস্কিত দেহ, বশশীঘাতে গলিত চক্ষু, সন্তান হত্যায় 

সা ত, মদ্যপানে উন্মত্ত, মিথ্যা! ক্রিকা-কলাপে বিজড়িত, জীর্ণ 

শী বিগলিত বেশ [, শোচনীয় জীবন আরবগণ তাহার নিকট উপ্প- 

স্থিত হইল । তখনও তাহার! একে অপরেক প্রতি রোষ- ষা়িত 

ন্য়নে কটুরৃষ্টি 'নিক্ষেপ করিতেছিলেন। মানবের ছুরবস্থ। 
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দেখিস্বা সেই মহাঁপুরুষের হ্বদয় কম্পিত ও ব্যথিত হুইল, তিনি 
কান্দিয়। অস্থির হইলেন*। তাহার পদতলে সর্বপ্রকার মন-সন্ত্রগগ 

স্থখ-সচ্ছন্দতার দ্বার উদাটিত ছিল, তিনি সে দিক হইতে সুখ 

ফিরাইলেন ; তাহার করুণ সুর,ঃরোদন ধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর 

সইতে লাগিল, অশ্রজলে তাহার বাহ্দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইয়া গেল, 
'আচেতন বৃক্ষলতা, আরবের ভীষণ দৃশ্ত ও হুক্মরজগঞ্জ হইতে এক 

মহাঁধবনি আসিয়া, তাহার শ্রবণশক্তি অবরুদ্ধ করিল; তখন পেই 

কাতর হৃদয়, বিষণ্নতা, মানবিক সামান্ত চিন্তার উপর, এক অচ্যুত॥ 
অব্যয়, জ্যোতিন্্রয় তেজঃ আয়া সিংহাসন পাতিশ্না বসিলেন। 
মানবহদয় একবার আনন্দে জয়ধবনি কর। তখন সংসারের, 

স্বর্ণ -রাজ্যের, ধর্মের সমুদায় সুক্ম-তত্ব তৎ্থহার নিকট স্থপ্রকাশিত 

হইল । সেই মহাগ্রন্থে মানবের রোগ-শোক, ছুঃখ-দারিদ্রা, হিংসা 
বিদ্বেষ নিবারণের উপায়, স্বাস্থ্য বিধানের নিয়ম, পবিত্রতা ও 

উন্নতির ব্যবস্থা সমূহ দেদীপ্যমান ছিল। তিনি তাহা! সেই ছুঃখি 
দিগের হস্তে প্রদান করিয়। করুণ-ভাঁবে বলিলেন ঈশ্বর জ্তোমাদের 

সর্ববিধ অকুশলের প্রতীকাঁর ও স্বাস্থ্যের নিয়ম প্রেরণ করিয়াছেন, 

তোমাদের অত্যুত্তম শান্তি ও কল্যাণ লাভ হইবে, ইহা! গ্রহণ কর।, 

তখন * সদ্াপ্রভু দিনয় হইতে আঁইলেন, ও শেয়ির'হইন্ডে তাহা- 
দের প্রতি উদ্দিত হইলেন, তিনি পারাঁণ পর্বত হইতে আপন্ন 

তেজ প্রকাশ করিলেন ও অধুত অযুত পুণ্যবানের সভ1 হইতে 

আইলেন, ও তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইতে ব্যবস্থা 

রূপ অগ্নি উৎপন্ন হইল । এবং “ঈশ্বর তৈমন হইজ্ঞেহা পবিভ্রতম 

পাঁরাণ গর্ব হইন্ছে আগমন করিতেছেন । *গগন মগুলঞ্তাহ]ুর 

, প্রতান্টে ব্যাপ্ত ও পৃথিবী তাহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ |” তওরাত, 
০ 
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জবব,র, ইঞ্জিল অর্থাৎ পুরাতন ও নৃতন বাইবালর যুগ যুগ- 
প্রবাহ এই সমস্ত ভবিদ্যত্বাঁণী এই মহাদিনে সফল চে | 

/ণবং “ তখন সমন্তড লোক মেঘ গর্জন বিদ্যুৎ ও তুরীর শ 
ধুমযুক্ত পর্বত দেখিল। তাহার দর্শনে লোকেরা টিবি 
দূরে ধড়াইল। এবং মোৌশিক কহিল তুমিই আমাদের সহিত 
কথা কহ, আমরা তাহ শুনিব, কিন্তু ঈশ্বর জামাদের সহিত 

কথা না কুন, পাছে আমরা মরি। অপর সদাগ্রভূ মোশিকে 

কহিলেন, তুমি এসায়েলের সম্তানগ্ণকে এই কথা কহ, আঁগি 

আকাশ মণ্ডলে থাকিপ। তোমাদের সহিত কথা কহিলাঁষ, ইহ! 

আপনারা দেখিলে । (তোমাদের প্রার্থনা পৃ হইল, অতঃপর ) 

আমি যেযে স্থানে (অন্যের মুখে) আপন নাম প্রকাশ কবাইব, 

সেই সেই স্থানে তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে আশীর্বাদ 

করিব ।” মানব সমাজের সহিত ঈশ্বরের “মহাপ্রভু দাস বৃন্দের 
সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে নিয়ম স্তাপন করিলেন” এই প্রতিজ্ঞা বাক্য 

সিদ্ধ হইর্ল। ঈশ্বরের ও মানব সমাজের মধ্যবর্তী এই প্রতিজ্ঞাঁত 
প্রেরিত পুরুষ শত সহস, বৎসর পূর্বে ভিন্দুদিগের নেদে--“অল্লো- 

রস্থর মহমদেরকং বরস্য”, বলিয়া কীন্তিত হইয়াছেন্। এবং শত 

সহস, বৎসর পুরে পুরাতন বাইবল “ভে বেলে মহম্মদিন্ত বলিয়া 

বন্ক গন্তীর ধ্বনিতে বিশ্ববাসী মানব সমাজকে সুসংবাদ জ্ঞাপন 

করিতেছেন । তিনি স্বরূপতঃ মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ রসুল 

সল্লোল্লাহে আলায়হেচ্ছালাম ; আজ বনি-এআয়েলের ভাতৃগণের 

মধ্য হইতে মুসর সদৃশ এক ভাব বাদী উৎপন্ন হইলেন, এবং ঈশ্বর 

ভস্থার খে আপনার বাক্য দিলেন? বিশ্ববাসী আনন্দে অয়ধ্বনি 

কর! 



মোসলঘ।ন বীরাঙ্গনা 

ভূমগুলে পুরুষগণই সর্কেসর্বা, শান্ত্রচ্চা, শস্তরসঞ্চালন, ধর্মম- 

প্রচার, কষিবাণিজ্য বিস্তার, পৃথিবীর কুল্যাণ ও কুশল সাধন, 

প্রত্যেক বিষয়েই আপাততঃ পুরুষগণেরছই অবিসংবাদিত 

প্রাধান্ত কীন্তিত হয়। কিন্তু সামাজিক উন্নতি, জাতীয়-জীবন 

গঠন, শিক্ষা-সভ্যতাঁর উৎকর্ষ, ধর্ম ও পবিক্রতার বিস্তার সাধন 

কার্য্যে, পুরুষ অপেক্ষা জ্ীলোকের উপযোগিতা! অধিক। সামা 

জিক উন্নতি ব ধ্বংসের উজ্জবল-ছবি যেমন নাঁরীগণের আচার 

ব্যবহারে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, পুকষসমাজ্ে তদপেক্ষ। বনু 

পরিমাণে ন্যুন। প্রত্যেক দেশের প্রামাণিক ইত্ডিহাসেই ইহার 
অভ্রান্ত প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যখন ভারতবর্ষে নবাভ্যুদয়শীলিনী 
হিন্দুশক্তি, অসভ্যদিগকে পরাজিত ও গহন বনে বিতাড়িত 

করিয়া দিয়া, উন্নতি শৈলের উচ্চতম শিখর লক্ষ্য করিয়া দ্রুত 

পাদ্বিক্ষেপে চলিতেছিল, মহাকবি দেবাস্মা বান্মীকি কোমলভাব 

কিরুণস্মুর, বীণারু মৃছ্বঙ্কারের মহিত মিলা ইয়া, তাহা গানু করি, 

যছেম্ত। তাহার সর্ধত্র কেমন অপুর্ব পাবভ্রত র সমাবেশ'। 
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তখন ঘে সত্তাধুগ, হিন্দুশক্তির অবশ্যস্তাবী উন্নতির সময়, তদীয় 

প্রত্যেক চিত্রেই তাহা প্রকটিত হইয়াছে, বরং পুরুষ অপেক্ষা নারী 

চরিতে তাহার স্ষুত্তি অধিক । র্লাম অপেক্ষা সীতার জীবনে বে 

ভার সমধিক প্রকটিত হইয়াছে । নববিবাহ্ধিত। ব্রীড়াবনতবদনা 
নববধূ, পতিসহচাঁরিণী অরণ্যবাঁসিনী জটাবহ্ধলধারিণী রঘুবংশের 
সৌভাগ্যলক্ষী, বাল্ীকির আশ্রমে পতি-পরিত্যক্তা দীন! হীন 
কাঙ্গালিনী সীতখ প্রত্যেক অবস্থাতেই শ্গিগ্ধোজ্ঘল পবিত্রতায় 

রামায়ণের প্রতি পৃষ্ঠ1 উজ্জল করিতেছেন । রাজান্তঃপুরবাসিনী 

হইতে বনরাসিনী শবরী শ্রমণ! প্রত্ৃতি প্রত্যেকেরই অসাধারণ 

ধর্মনিষ্টা, সত্যপরায়ণতা অপেক্ষা আধ্যজীবনের ভবিতব্য উন্ন- 

তিস্ক আর কি হইতে পারে £ 

অপর পক্ষে দেই আধ্যসমজ যখন পতন-প্রবণতা। আশ্রর 

করিয়াছে, বন তাহ।র জাতীয়-জীবন রোগশ্যায় মুমূধু'দশাপন্ন, 

তদাঁনিস্তন হুন্দর-চিত্র মহাভারতের দিকে দৃষ্টি কর; আন্টের 

কণা! দূরে যাঁউক, মিনি সসাগরা। ধরার রাজচক্রবর্তী, ধন্মের অব- 

ভার, সেই ঘুিষ্টির পর্য্যন্ত মিথ্যা! কথার পাঁপভাগী । বরং পুরুষ 

অপেক্ষা স্ত্রীচরিত্রে সেই পাপ-প্রবণতা প্রবলতর ; ষিনি রাজবংশ 

সন্ততা, বাজর্সিংহাসনের শৌভা, সৌভাগ্যের দেবতা, প্রাভঃস্ম- 

রনী সতী, সেই ভ্রোপদ্দী ভূবনবিজযী ফূপগুণে অতুল পঞ্চ স্বামী 

লাঁভ করিয়াও, পাপকলুষিত দৃষ্টিতে কর্ণের প্রতি সভৃষ্ণ দৃষ্টিপানড 

করিতেছেন । সে কর্ণ আবার তাহারই গর্ব খর্ধকারী, তাহার 

স্বামীদিগের ঘের শক্ত, তাহাদের বনবাদের ছুঃখক্লেশের মূল 

কারণ ১, । কিন্ত ড্রপ ্দীর কলুষিত অন্তরে তৎ্প্রতি দ্বণার «পরি- 

ব্্ অন্ুবাগ সঞ্চরিত হইতেছে । ইহা অপেক্ষা, পাপের 'জন্ত 
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মুত্তি আর কি প্রকারে প্রকটিত হইতে পারে? রাঁজসিংহাসনেই 
এই দশ, আর ছুই এষ্ধ সোপান অবতরণ করিলে যে হদয়বি- 

দারক দৃশ্ট সম্ভব, তাহ! সহ্ৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই অনুমেয় | প্রত 

পক্ষে জাতীয় জীবনের পর্য্যবসাঁন, আধর্ধ্যসমাজের ভবিষ্যৎ অবশ্য- 

স্তাবী পতনের এতদপেক্ষা সুস্পষ্ট পুর্বলক্ষণ আর কল্পিত হইতে 
পারে না। 

অপর পক্ষে যে দিন জগদ্বিখ্যাত রোমের উন্নতির দিন, চতু- 

দ্দিকস্থ রাজ্য এবং সভ্যতা গ্রষস করিয়া রোম ক্রমশঃ উন্নতির 

বিলাসক্ষেত্রস্বব্ূপ হইয়া উঠ্থিতেছে, তখন সতীশর্ম অপহৃতা 
হইয়া লুক্রেশিয়া আত্মহত্যা! করিতে দ্বিধ! বিবেচনা করেন নাই। 
অত্যাঁচারীর অনুষ্ঠিত জঘন্য পাপের তেষ্কন উপযুক্ত কঠোর প্রতি- 

বাদ উদযোনুখিনী জাতি ভিন্ন অন্যত্র কি সম্ভব 'হয়? কিন্তু আঁবার 

এই রোমই ধ্বংস কালে এমন নগ্নপাঁপের জ্রীড়াডভূমি হইয়] 
উঠিয়।ছিল, যাহার কুলাকগনাদিগের আচার ব্যবহার স্মরণ করিয়! 

সাধুগণ আত্মাকে কলঙ্কিত মনে করেন । 

জগতেব্র ইতিহাসে এই রূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে । 

আমরা আরব্য ইতিবৃত্তের অন্ধকার গর্ভে নক্তামিত প্রাথমিক 

অন্থ্যদরশাপী মোসলমাঁন সমাজের এক কুলাঙ্গনার সাহদিকতা, 

পবিত্রতান্ুরাগ ও স্বধন্মরক্ষণততপরত1 বর্ণন পুব্বক এই প্রস্তাবের 

উপসংহার করিব। 

হিজরী ১৩শ অন্দে অর্থাৎ প্রচলিত বঙ্গাব্দের ৩য় বখসরে 

আরবগণ স্থরিয়া আক্রমণ বরেন। দামেস্ক আুুুরয়ার ছুর্গবদ্ধ, 

রোমঝ বলে স্থরুক্ষিত দৃঢ় নগর, স্থৃতরাং সই স্থান জর্ডুপ্রথমে 
যোঁসলমানদিগের শস্ত্ প্রয়োগের বিষয়ীভূত হইল । আরবগণ মহা 
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পরাক্রমে স্থকৌশলে তিন সপ্তাহ পর্যাস্ত ছুর্গ অবরোধ করিয়া রহি- 
লেন, দুর্গে অনুদিন দুর্ভিক্ষ ও হতাশার প্রাঁৰল্য অনুভূত হইতে- 

ছিল ;কিস্ত সেই সময়ে রোমসম্রাট হিরাক্রিম়াস, দামেস্কের সাহাধ্য- 
জন্ঠ নবতি সহঙ্ সৈন্য সহ ওয়ারদন নামক সুদক্ষ সেনাপতিকে প্রে- 

রণ করেন । স্থতরাং আরবগণ ছুর্গের অবরোধ পরিত্যাগ করিতে 

বাধ্য হইলেন। আরব-সেনাপতি খালেদ-বিন-অলিদ সত্বরতা 
সহকারে সমুদয় সামগ্রী-সম্ভীর ও পটমগ্ডপ উ্রপৃষ্ঠে স্থাপন 
পূর্বক সৈন্যদিগকে পুরোভাগে ধাত্রা করিতে আদেশ করিলেন । 
বয়োবৃদ্ধ ধীরওাকৃতি সহকারী সেনাপতি আবুওবিদা এক সহশ্র 

যোদ্ধ পুরুষ লইয়া, মৌসলমান বালক বালিকা ও সীমস্তিনীগণ 
সমভিব্যাহারে এবং সমুদয় লুণ্ঠিত দ্রব্য সহিত পাঞ্চি ভাগে ধীরে 

ধীরে গমন করিতে লাগিলেন । এতদ্দর্শনে দামেস্কবাসীর 

নানাপ্রকাঁর বিতর্ক করিতে লগিল। কেহ বলিল, আরবের 
সম্রাটের সৈন্সের আজনাদিন-ক্ষেত্রে সমাগম সংবাঁদে ভীত হইয়। 
স্বদেশে পলায়ন করিল; কৌন কোন কোন যুদ্ধকোবিদ বাক্তি 

বলিলেন, হয়ত তাহারা আসন্ন যুদ্ধ অন্থমান করিয়া আপনা- 

দিগকে দৃঢ় করিবার, বাসনায় হেম্ন ও বাঁলবেক জর 

করিতে গমন করিতেছে । 

দামেস্কে পিটার ও পল নামক সুবিখ্যাত অতিজাঁত রোমক- 

্রাভৃদ়্্ বাস করিতেন। উভয়েরই বীরত্ব ও বিদ্যার বিলক্ষণ 
খাও ছিল। বিশেষ পল স্ুবিখ্যাহ ধনুদ্ধর ছিলেন। তাহার 
গৃহ-প্রাঙ্গনে এল প্রকা বটবৃক্ষ ছিল; পল স্বকীর বল পরীক্ষা 

কামনায় তাহাতে এক বাণ প্রয়োগ করেন । : তাহার (বিপুল 

ভুঙ্গবলে পক্ষ সহিত আমূল সামক বৃক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধীঁস। 
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বোমকগণ আরবদিগকে ভীত্তিজ্রত মনে করিষা, পিটার ও পলের 

নিকট উপস্থিত হইয়া, দুর্গের সমদীয় সৈন্বলের লহিত, 

আরবদের পশ্চাদ্ধাবিদ্ত ভইতে অনুরোধ করিল। তখন পলের 

স্ত্রী নজনীতে গ্রঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া বিমন? হইয়া তাহাই বর্ণনা 

*করিতে ছিলেন, কিন্ত উত্পাভগর্বিত পল তাহ গ্রাহ্য করিলেন 
না। পল ছয় সহজ অশ্বারোহী ও পিটার দশ সহত্র পদাতিক 

সৈন্য সহিত ছর্গ হইতে বাহির হইয়া আরবদের অভিমুখে যাঁত্া 

করিলেন । ভারবাহক উষ্টাদি সঙ্গে থাকায় আবুওবিদা ধীরে 

ধীরে গমন করিতেছিলেন | * এমন সময়ে দামেস্কষের দিক হইতে 

নিবিড় ধুলিরাশি উও্ভীন হইয়। পাঞ্চিগ্রাহ সৈন্যের সুচনা 

করিয়! দিল। তখন তিনি সত্বর লুষ্টিন্ত দ্রব্য ও স্্রীলোকদিগকে 

পশ্চাতে রাখিয়া ফিরিয়া দ্াড়াইলেন এবং আপ্লনার সহজ সৈন্যে 

বাহ বিন্যাঁস পূর্বক শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

ক্রমে রজৌরাশি সমীপস্ত ভইল, আবৃওবিদা মেসলমানদিগকে 

সতর্ক হউতে আদেশ দিলেন । তীহার বাকা সমাপ্ত ঘা হইতেই, 

গল পতনশীল নন্দ ব্রবেগে, অশ্বীরোভীগণ সভ মোসলদাঁনদের ক্ষুদ্র 

বৃযহের উপ্ু সম্পর্িত ভইলেন। অপর দিক হইতে পিটাঁব 

পদাতিক দলের সহি ভ্্রীলোঁকদিগের নিকট “উপস্থিত হইয়া! 
সত্বর আক্রমণ পুর্ব্বক, প্রচুর লঙ্তিত দ্রবা হস্তগত ও বহু সংখ্যক 

ক্ীলোৌককে বন্দী করিয়া লইলেন ; এবং প্রত্যাগমন পূর্বক জি- 

যাক নদীতীরে উপস্থিত হইয়া! পলের প্রতীক্ষা করিতে জাগি- 

লেন। 

*্এদিকে গিটাঁব আক্রমণ করিলে, স্্ীলোকদিগের মার্তরবে) 

বাঞ্লীক বালিকার গগন বিদারী চীৎকারে আবুওবিদা নিতান্ত 
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অবীর হইলেন। ছুঃখের আছতি পাইয়া, আরবদের সাহস ও 

বল চতুগ্ডণিত হইয়া উঠিল। তাহার! প্রচণ্ড সিংহেরন্যায় অগ্র- 

সর হইয়া! রোমকদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং পল তৎক্ষণাৎ 

আবু-ওবিদার সমীপত্থ হইয়া ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । পল নধ- 

যৌবনগর্ধিত ও মন্ত-মাতলের ন্যায় বলশালী ছিলেন, সুতরাং 

বৃদ্ধ আবু-ও€বদার পক্ষে তাহার আক্রমণ বিষম ও অনিবাধ্য হইয়। 
উদ্রিল। কিন্তু তাহার ধৈর্য ও সাঁহদ তাহাকে প্রাথপণে যুদ্ধে 

প্রবৃত্ত করিয়। রাখিল; প্রত্যেক আরৰ আপনার সমীপস্থ শত্রুর 

সহিত ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ 

যুদ্ধের অবস্থা দর্শনে ভীত হইয়া] সোহেইল-বিন-সাবাহ নামক 

প্রসিদ্ধ বীনপুরুষ শস্ত প্র তাপে রোম কব্যনত বিদীর্ণ করিয়া তীব্র বিছ্য- 
তের ন্যায় বহির্ণতহইলেন এবং দ্ধতবেগে অশ্ব চালন। পূর্বক মহণ- 
সামন্তের সমীপে উপস্থিত হইয়| সমুদয় নিবেদন করিলেন। 
তিনি তৎক্ষণাৎ র।/ফেই-বিন ওমরকে এক সহশ্র অশ্বারোহী হিত 

জ্রীলোৌকদিতোর রক্ষণাবেক্ষণ জন্য, তৎপর আবছুল-রহমানিকে সহজ 

দাদী সহিন্ত আঁবুগুবিদার সাহাধ্যার্থ প্রেরণ করিলেন । ততৎপরে 

কয়েস বিন হোবাধ়রাকে ঘুহ্কারী করিয়! জেরারের অধীনে আনন 

এক সহজ অস্বীরোহী প্রেরণ পুর্ধ্বক শ্বয়ং সমুদায় সৈন্য সহিত 

রোমকদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন | 

ছুই দলে ঘোর যুদ্ধ হইতেছিল ; 'আশবুওবিদা পলের সহিত 

ভীষণ'সংগ্রাম করিতেছ্িলেন, এমন সময়ে মোসলমান সৈস্ 

দলে দলে উপস্থিতি লাগিল। জেরার ভীম বশ! বিস্তার পুর্ব 

বৃজরবেগে পুলের প্রতি ধাবমান হইলে পল ক্লান্ত অঙ্গ হইতে ন্মব- | 
তীর্ণ হর পলায়নের, চেষ্টা করিলেন, কিন্ত জেরার ঘোর সিংহ- 
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নাঁদ পরিত্যাগ পূর্ববী: প্রচণ্ড সিংহর ন্যায় পলের উপর সম্পতিত 

হইন্না তাহাকে ভূপাতিত করিলেন এবং কৌশল ক্রমে ঠাহাকে 
আয়ন্ত করিয়া ক্ষিপ্র হস্তে বন্ধন করিয়া লইলেন। এদিটক 

*আরবের! রোমকদিগের চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়! বন্য পশুর ন্যায় 

হত্যা! করিতে লাগিলেন, পলের ছয় সহস, অশ্বারোহীর মধ্যে উর্ধধ 
খ্যা এক শত লোক কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিমাছিল। 

পিটার যে সমস্ত আরব ভ্ত্রীলোকপিগকে বন্দী করিষ' 

লইয়াছিলেন, তন্মধ্যে জেরাের সহোদর! অবিবঢুহিতা নবযৌবল 
শালিনী " খাওলা” ও একজন । জেরার তীহার জন্য নিতাস্ত 

শঙ্কিত ভীত ও শোকাকুল হইয়া মহাসামস্তকে আন্বপুর্ববিক 

সমুদয় নিবেদন করিলেন । খালেদ বলিলেন, এত অধীর ও 

শোকাকুল হইও না, রোমকর্দের সেনাপতি ও এক বিপুল দল 

আমাদের হস্তগত হইয়াছে, স্বৃতরাং তাঙ্ছাদের বিনিময়ে 

আমরা জ্্রীলোকদিগকে ফিরিয়া পাইতে পারিব$ অতঃপর 

সত্বরত। সহকারে আবুওবিদাঁকে সমুদায় সৈন্য সহিত লুন্টিত 

দ্রব্য ও জ্্রীলোকদিগের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া আজনাদিন 

অভিমুখে প্রেরণ পূর্বক, শ্বয়ং আরব-সেনাপা্ড জেরার-বিন- 
আজওয়ার, রাফেইবিন-ওমর, ময়সর1-বিন-মস্রুক, কয়েস- 

বিন-হোবায়রা প্রসুখ অতিরথ বীরবৃন্দের সহিত, ছুই সহশ্র 

অদীনপরাক্রম অশ্বীরোহী লইয়! পিটারের উদ্দেশে দৃতবেগে 
প্রস্থান করিলেন। জেরার উন্মভ্তের স্তাঁয় বিষাদ্ু-গীতি আবৃতি 

' কর্িতছিলেন্, খালেদ তৎ্শ্রবণে হাস্য স্বরণ করিতে পাকি; 

লেগ না। স্্রিয়াক নিকটবর্তী হইলে, এক বিপুল ”দৈন্যদল 

ও তাহার মধ্য ভাগে, উজ্জল তরবারের চঞ্চল চমক দৃষ্ট হইভে 
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লাগিল। খালেদ কারণ অনুসন্ষিৎ্স্ হ£ুয়া সঙ্গীয়গণকে বর্শা 

বিস্তার পূর্বক অগ্রনর হইতে আদেশ করিলেন এবং রাঁফেই- 

(িন.ওমর সংবাদ অবগতির জন্য প্রেরিত হইলেন। তিনি 

নিকটবত্তী হইয়া! দেখিলেন, আরব স্ত্রীলৌকেরা রোমকদিগের, 
সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। তখন রাফেই দতবেগে প্রত্যাবর্তন 

পুর্বক সেনাপতিকে সবিশেষ অবগত করিলেন । শ্রবণ মাত্র 

জেরার উন্মন্ডের ন্যায় হইন1। উঠিলেন, সমুদয় মোসলমান 

অশ্ববন্না পরম্প্র সংমিলিত করিয়া রোঁধকদের প্রতি ধাবিত 

হইলেন । খালেদ আদেশ করিলেন, যে তোমরা ভিন্ন ভিন্ন 

দলে বিভক্ত হইয়া চতুদ্দিক হইতে রোমকদিগকে আক্রমণ 
ও বেষ্টন করিয়া ন্রইবে। 

প্রকতন্অবস্থা কি? পিটার স্স্রিধাক নদী তীরে উপস্থিত 

হইলে, সমুদয় লুষ্ঠিত দ্রধ্য ও বন্দা আরবযৌধিৎ তাহার সমীপে 

আনীত হুইল। তিনি প্রত্যেকের প্রতি নিরীক্ষণ পুর্বক 
খাওলার ম্ুললিত নব-যৌবন, অনিন্ধ্য-কান্তি, চিত্ত-বিমোহন 

বূপলাবণ্য দর্শনে নিতাত্ত বিমোহিত হইয়! সঙ্গীব্লগণতক আপনার 

অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন এবং তাহারাও সেলাপতির দৃষ্টান্তানু- 

সারে এক একজন মনোনীত করিয়া লইলেন। অনস্তর তাঁহ।- 

দ্বিগকে বিশ্রামার্থ এক পৃথক স্থানে প্রেরণ করা হইল। বন্দী 

লঙগনাগণের মধ্যে কতিপর হামির বংশীয়, আমালেক ও হাবালিয়। 

জ।তীয় প্রাচীন, আীলোক ছিলেন। খাও্লা তাহাদিগকে 

সঙ্োধন, করিরা। কহিলেন-_ % আরব কন্যাগণ, তোমর!, কি' 

অধোমুখে উপবিষ্ট, উদ্নত বংশুল্ভ আকুল শৌধ্য, মস 

খ্যাতি, অঙ্গ খাশক্তি ও উচ্জবল গৌরবের বিষয় চিন্তা করিতেছ? 
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তোমরা কি উন্নত আঁরদ্ু বংশে জন্মগ্রহণ করিণা, পবিত্র এসলাঁম 

ধর্ষনের আশ্রিত হইয়া, কোরাণের মর্খ গ্রহণ পুর্ধক অতঃপর 

কাফেরদিগের পদসেবা করিয়া, ঘ্বণিত জনেচিত কুত্সিখ* 

জীবন বহন করিতে স্পৃহা কর? তদপেক্ষা মুহ্যাই বরং তোমা- 

দ্বের মত উন্নত লোকের পক্ষে অশ্রেয়ক্ষর । আজ তোমরা 

জীবনের মমতায় হীনতা স্বীকার করিতে পার বটে, কিন্ত কাঁলে 

সেই প্রিন্জীবন পাপের পদানত, রোগে পীড়িত, শোকে যান 

অবশেষে মৃত্যু দ্বারা নিগৃহীত হইবে; সংসার ও জীবন কিছুই 

চিরন্থারী নহে, ইহার পর মৃত্যু ক্হিত অনন্ত জীবন, ক্র কর) 

ঈশ্বর গৌরবের উচ্চ পিংহাসন হইতে তোমাছিগের অবস্থা 

দশন করিতেছেন।” খাগলার বাক্টে কের মনোনধ্যে 

এক প্রচণ্ড ভাবের ঝড় প্রবাভিত্র হুইল । তখন, ওফির! 

বলিলেন আমাদের সাহস বল বুদ্ধি বা কৌশল বিনষ্ট হয় নাই, 

কিন্ত আমরা সহসা বন্দী ও অস্প্রশক্্রাদি বিহীন হইঘ| কিংকর্তব্য 

বিমুঢ় হইনা পড়িরাছি 1” খাওলা সর্ধ প্রথমে একটি বন্্রগ্ুহের 

দণ্ড লইয়া বলিলেন,--ইচ্ছা হইলে তোমরাও ঈদৃশ অন্ত্র গ্রহণ 

ও এতম্্বারা অপত্প্ক্ষা করিতে পার। হইতে পারে, ঈশ্বর এই 

সাধারণ উপায়ে তোমাদের লঙ্জা ও সন্মান আক্ষুপ্ন পাঁখবেন 1 

এই বলিন্না খাওলা শিবিরের এক প্রকাণ্ড দও স্বন্ধে স্থাপন. 

পূর্বক অগ্রদর হইলেন । তীহান্ব পশ্চাৎচগাগে ওফিরা, ততৎ্পরে 

কুমানী ওক্মে-এবান, সালমা, ও তত্নদূশ অন্যানা সাহসিক 

সরুলোক প্রত্যেকে এক এক দণ্ড গ্রহণ ও ব্য খিনা পুর্ব 

দগ্ডারসঁন হইলেন। খাঁওসা বলিলেন, ফ্লোরা একে গঅপষ্ 

*হইনৃত বিষ্রিষ্ট হইলেই রোমকধিগেত বশী ও তরবারেও আদত্ত 
৩ 
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হইয়া পড়িবে, স্থতরাৎ যথাসাধ্য স্বপ্ান্পরিত্যাগ করিবে না। 
এই বলিয়া খাওলা একপদ অগ্রসর হইয়া নিকটে দণ্ডায়মান 
/একজন রোমক প্রহরীকে দণ্ড-প্রহারে মন্তক চূর্ণ করির' বধ 
করিলেন। সমুদাপ্ন রৌমকের! কৌতুহলাক্রান্ত হইয়! তাহাদের 
কার্য দেখিতে লাগিল । পিটার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 
তোমাদের এ কিছুর্ব,দ্ধি উপস্থিত হইল? ওফিরা শ্মিতমুখে 
বলিলেন, আমরা আমাদের পিত। পুত্র এবং স্বাধীর ভবিষ্যৎ 
লগ্জা এই প্রকারে নিরাকরণ করিতেছি । এস, তোমার মন্তরক 
চূর্ণ হইপেই সেই কার্্যের স্বস্তিবা৯ন আস্ত হয়। পিটার হাসিয়। 
সৈম্তগ্রণকে বিনা অস্ত্র প্রহারে স্ত্রীলোকদের ব্যুহ বিশীর্ণ করিয়া 
দিতে আদেশ করিলেন । সেনাপতির আদেশ পাইর। রোমকগণ 
চারিদিক,হইতে তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া! লইল। কিন্তু কেহই 
তাহাদের সমীপস্থ হইতে পারিল ন]। যে কেহ নিকটে উপস্থিভ 

সইল» ভৈরবীগণ কালদগ্ প্রহাবে তাহাকে শমনে সদনে প্রেরণ 
করিলেন । এইরূপে বৃথা চেষ্ট। করিয়া ভ্রিংশতজন রোমক 

অশ্বারোহী নিহত হইলা। তখন পিটার খাওলার তৎকালীন 

যৌবন গর্বিত, সাহস প্রদীপ্ত, কাস্ত-ভীষণ রূপশাধুরী দর্শনে, 
নিতান্ত বিচেতন হইয়া বহি বিবক্ষু উন্মত্ত পতঙগবৎ্ তাঁহার সমী- 

পস্থ হইলেন এবং আপনার রূপ যৌবন, সম্পদ পণীক্রম প্রভৃতির 
প্রলোভনে সুপ্ধ হইয়। ততাকে নিরস্ত হইতে অন্ন করিলেন । 
কিন্ত খাওল ধর্মের তুলাযন্ত্রে, তৎসমুদায় নিতান্ত গুরুত্ব হীন 
দর্শনে ঘোর অবজ্ঞার সহিত অর্থীকার পুর্র্বক বলিলেন,--পরে 
নাধম১ পৌত্বপিক £ ঈশ্বরের শপথ আমি তোঁকে আমারু মেষ- 

, পালি রক্ষতকেরও উপশুস্ত মনে করিতেছি না ৷ ্ত্রীস্তীয় কুকুর, তুই 



মোসলমাঁন বীরাঙ্গন] | 

কি আপনাকে আমার (শেণস্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিস'1» 

পিটার তথ্শ্রঘণে বিফল মনোরথে, ভগ্ন হৃদয়ে, রোষাবেশে প্রত্যাঁ- 

বর্তন 'ক্ষরিযা, রোমকদিগকে আক্রমণের আদেশ দিলেন ২» 
সৈন্তের1 সহসা স্ত্রীলোকদিগের উপর অস্ত্র সঞ্চালন করিতে ইত্ত- 

স্বীতঃ করিতে লাগিল; পিটার বলিলেন, এতদিন আরবের 

তোমাদিগকে পরাজিত করিয়াছে, আজ তাহাদের স্ত্রীলোকেরও 

তোমাদের উপর প্রভুত্ব করুক! হতভাগ্য কাপুরুষগণ ! তোমর! 

সম্রাটের ভীষণ রোধ ও তোমাদের অপহৃত মাতৃক্কলত্রহুহিতৃগণের 

পরপুরুষসেবা বিস্মৃত হুইয়াই»! তখন কোমকের তীত্রতেজে 

শ্ীলোকদিগের প্রতি আক্রমণ করিল, কিন্ত সুদীর্ঘ দণ্ড সকল 

প্রতিবন্ধক হওয়ায়, তাহাদের বর্শা তরবারি সকল সম্পূর্ণ কৃতকার্য 
হইতে পারিল না। | 

সহস! আরবদের বহ্ুযুদ্ধ সুপরিচিত “রাত অল অকাঁব নামক 

রুষ্ণবর্ণ পতাকা আবিভূতি হইল। মোৌসলমান অশ্বারোহীগণু 
উন্কাবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । তাহাদের অশ্ব খুরোখিত 

পাঁংশুজালে শক্রবর্গের প্রদীপ্ত সাহস ম্লান হইয়া গেল। পিটার 

তদ্দর্শনে ভীত-্লইয়। বলিলেন, সীমস্তিনীগণ ! আম্মদেরও মাড় 
কলত্র ছুহিত1 আছেন, সুত্তরাং তোমাদের আ'ত্ীয় স্বজনের মনং- 

কষ্ট স্মরণ পূর্বক, তোমাদের সাহসে সন্তষ্ই হইয়া, যুক্তি দান 
করিলাম, তোমর। তাহাদের নিকট গমন করিয়। সন্তুষ্ট হও। 

তাহাদিগকে আমাদের সৌজন্তের বিষয় অবগত করিও। এই 
বুলিয়া পিটার ভয় চকিত সৈন্যগণের মধ্যদিয়া, পঞ্ীয়ন করিতে 

চেষ্টা করলেন । * দেই ছুই সময়ে ছুইজন' অশ্বারোহী, ইঁকজন 
খালেদ, তিনিবর্মে চন্দ সুরেক্ষিত ও সর্ধাঙ্গে গ্রহরণ জাল ধারণ 



২৮ প্রবন্ধ কৌমুদরী । 

করিয়া এবং 'অপর ব্যক্তি জেরার হস্ত ভীম বর্শা বিস্তার 

পূর্বক, প্রভাঁপে রণস্থল কম্পিত করিয়া! সেইস্থানে উপস্থিত 

॥হইলেন। খাওলা আপনার তাদশ বেশে লজ্জারক্তিম-মুখে 
ঈষৎ হাস্য করিয়া! জেরারকে সানন্দ: সম্ভাষণ করিলেন । 

তখন পিটার ধলিলেন, হে অঞ্চিতভ্র ! যদিও তোমার বিয়োগ 

অতঃপর আমার পক্ষে নিতান্তই অকরুস্তদ হইবে, তথাপি 

ভ্রাূসমীপে উপস্থিত হইয়া ভূমি সুখী হও); এই বলিয়া অশ্ব 
ফিরাইলেন। কিন্তু খাওল! বলিলেন তুমি আমার প্রণয়ত্রার্থী, আমি 
তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অবগাননা করিব, ইহা আরবদের 

আচার সঙ্গত নহে । এই বলিয়াত্াহার সম্মুখে দগ্ডাষমান হইলেন । 

পিটার মুখ ফিরাইয়। জেঁরারকে বলিলেন হে পরস্তপ! তোমার 
ভগ্মীকে বিষুক্ত করিলাম, গ্রহণ কর। €জরার বলিলেন তোমার 

প্রসাদ সন্তোষের সহিত গৃহীত হইল । কিন্তু নিতান্তই ছুঃখের 

বিষয় যে এই প্রস্তর বিদারী বর্শী ভিন্ন এখন এ দরিদ্র আরবের 

আর কোনও প্রতিদানের বস্ত নাই, অগত্যা তোমাকে 

ইহাই গ্রহণ করিতে ইন্ুবে। খাঁওলা সেই সময়ে পিটারের 

অশ্বপদে আদ্লাত করিয়া আবোহীকে ভূত্তলশায়ী* করিলেন এবং 

পন্তন সময়ে জেরার তাঁহার কটিদেশে বর্ষা বিদ্ধ করিলে উহ। 

ত্রিগুণিত বর্দ ভেদ করিয়া অপর দিক দিয়া বাহির 

হইল। পিটার উর্ধপদে ভূপতিত হইয়া জীবলীল! সম্বরণ 

করিলেন । খালেদ উচ্চৈঃশ্বরে জেরারের আঘাতের 

প্রশংসা করিলেন। সেই মুহুর্তে সমুঙ্ধাম মোঁসলমান যুদ্ধে 

এব্ত্বং ও রোম্মহদের হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হুইল তিন 

সহজ রোমক সমরশীয়ী হইলে, অবশিষ্টেরা! পলায়ণ করে» 



মোঁসলমান বীরাঙ্গন। | ২৯ 

মৌলমানেরা দামেস্ক পর্য্যন্ত অনুসরণ পূর্বক তাহাদের 

মহাবিনাশ সমাপ্ত করেন। 

পুরাবৃতে এই যুদ্ধ “মরজ অল শুরা” বলিয়া অখ্যাত হই 
যাছে। “মরজ অল শন্থুর/” মোদলমানদিগের মধ্যে অদৃশ্যে এক 

মহৎ ফল বিস্তার করিয়াছিল। আরবের ক্্রীলোকদ্দিগের এই 
দ্ষ্ান্তে অনুপ্রাণিত হুইয়াই “আজনাদিনের” মহা সমরে জয়লাভ 
করেন; এবং লঙ্গনাগণের পরাক্রম ও মহান্ুভবতা স্মরণ পূর্ক 

সপ্ত-চত্বারিংশৎ সহসু দরিদ্র আরব প্রসিদ্ধ এরমুক ক্ষেত্র ভূবনবিজয়ী 

রোমেরুসপ্তুলক্ষ বন্মাবৃত ও ল্টেহ মুকুটধারী সৈন্তক্কে নিপ্পেষিত 

করিয়া, ফেলেন। 
গরম (টে ৪০০০৭ 



আত্ম-সম্মান ও প্রকৃত বীরত্ব । 

১*৯৭ বঙ্গাব্ে অধিততেজা সম্রাট মহি অল দিন আওরঙ্গ- 

জেবের অধিকার কালে, বর্ধমণলরাক্ষ কিষণরামের অধীনস্থ 

জিতোয়া ও বর্দিগ্রীমের জমিদার শোভ1 সিংহ, কোন কারণ- 
বশতঃ রাঁজার প্রতি অপস্তষ্ট হইয়] বিদ্রোহী হন এবং উড়িষ্যার 
আঁফগান-দলপতি রহিম খাঁর লহায়তায় তাহাকে পরাজিত ও 

শমিহত করিয়া রাজধানী হস্তগত করেন। রাজ-পুত্র জগত্রাপ্গ 
পলায়ন করিয়! ঢাকাক় গমূন পূর্বক তৎকালীন বাঙ্কালার শাষন- 
কর্তা নবাব এবরাহিম খাঁর নিকট সমুদয় নিবেদন করিলেন। 

নবাঁব নিতান্ত শান্ত ও নিরীহ-প্রকৃতি, বিশেষতঃ হীশ্বরের সৃষ্ট 

জীবের প্রতি একাম্্ব দয়াশাল ছিলেন ; সুতরাং অপরাধীদিগকে 

শাস্তিবিধান করিতে কোন প্রকৃষ্ট উপায় অবলদ্বিত হইল ন1। 

বরং ধশোরের ফৌনজদার দীর্ঘকাল পরে ইহার প্রতীকারার্থে 
প্রেরিত হন যে প্রকার অন্য কাপুরুষতা ও ভীরুতা| প্রদশন 
গূর্বাকৎ বহু-ধনজনক়পুর্ণ হুগলি নগর শক্রহন্তে সমর্গণ' করিয়। 

রা্িযোগে পলায়ন করেন, তাহাতে শোভাসিংহ অধিকতর, 



আত্ম-সম্মান ও প্রকৃত বীরত্ব । ৩১ 

নির্ভাক ও সাহসী হইয়া, প্রাকাশ্যতাঁবে রাজবিদ্রোহী হই 
উঠিলেন। 

অতঃপর শোঁতানিংহ বাঙ্গালার বিশেধতঃ উত্তর ও পশ্চিম 

বঙ্গের সমুদয় প্রধান লোকদিগকে রাঁজপক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক 
*তর্দীয় বশীভূত ও যুদ্ধ-পতাঁকাতলে সমবেত, হইবার জন্য এক 
আদেশ-পত্র প্রেরণ করিলেন । যাহারা সামান্য বিলম্ব ব1 
অস্বীকুতিন্ন লক্ষণ মাত্র প্রদর্শন করিল, দেশীয় পদাতিক (পাইঁক) 
ও আফগান অস্কারোহীদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল যাইয়া তাহাদিগকে 

তৎক্ষণাৎ হতাহত, বন্দীকৃত ও গ্রাম নগর জম্বীকৃত করিয়। 
শান্তি প্রদান করিতে লাগিল। ন্ৃতরাং রাজপক্ষের উদাসীনত। 
ও বিদ্রোহীদিগের, গ্রচ্ডতায় সমুদগ্ধ দেশ নিতান্ত শরণ হইয়া, 
অগত্যা শোভাসিংহের নিকট বিনত-মন্তউক হইয়া পড়িল। 
অন্তঃপর শোভালিংহ চুঁচুড়া আক্রমণ পুর্ধক ওলন্াজদিগের 
কামানের বলে পরাহৃত হইয়া) নদীর উপকূল ভাগ পরিত্যাগ 
করিলেন। তৎপর সম্বরতা সহকারে: সপ্তগ্রাম বিলুঠঠন-পুর্ীক 
বলদর্পিত সামস্তব রহিম থাকে; নদীয়| ও ুুরশিদশবাদের বশীকপ্পণ 

কার্ধ্য নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং বর্ধমানে প্রত্যাবৃভ হইলেন | 

শোভালিংহের কারাগুছে বন্দীভূতা, বর্ধমান রাজের পরম 

রূপবতী, পুর্ণ যৌরন1)জ্ঞানগৌরবে- ওজন্থিনী এক কুমারী কন্যা 
ছিনেন'। তাহাকে দর্শন করিম নারকীর কুৎসিত স্বদয়ে পাপের 

সঞ্চারহধয় | কুপ্ররৃত্তি চরিভার্ঘতার জন্য সহশ্র উপায়, অবলম্থিত 

হুইতেছিল $.কিন্তু-যন্তই সেই পাপ প্রস্তাব উপেক্ষিত হইত)ততই 
মে ্পশীচের, নয়কণ্যদয়ে দৌরবানল নুষ্থক্ষিত, হইয়া উচিত । 
অতঃপর এক বড়-বৃষ্টি-বিছ্যুত্বহিসন্থুল তামমী রজনীতে তাহার 
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হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, অন্যায়, ও অত্াচার যে আশ্ব- 

₹শকর বস্ত তাহা তাহার স্মরণ রহ না। শোভাদিংহ 

আপনার চিরললিত আশ্শলতার ফল ভোগে, কৃতনিশ্চয় হইয়] 
| আন্তঃপুরে কারাগান্ধের দিকে চলিলেন? নিয়তি ও ধ্বংস তাহাকে 

পথ দেখাইয়া, লইয়া চলিল। রাজকুমারী সন্দিপ্ধ অন্তঃকরণে, 
সহজ ভ্ভাবে উপবেশন পুর্ধ্বক স্বকীয় ছঃখ ছূর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা 
করিতেছিলেন, এমন সময়ে বহ্ছিমুখ বিবক্ষু উন্মত্ব-পতঙ্গনত জ্ঞান: 
শূন্য শোভাসিংহ তথায় প্রবেশ করিজেন । তিনি প্রথমতহ কামু- 

কোচিত ভাষাঙ্ক তাহাকে নবার্জিতু স্বিস্তীর্ঘ রাজ্যের লোভ, 
পরে ভয়, তত্পন্ব ন্যার়যুক্তি-বিবর্জিত অনুনয় বিনয় প্রদর্শন 

করিয়ও নিক্ষল, হইলেন » তখন. জ্ঞান, বিবেক পলায়ন করি- 

লেন, ক্রোধ আসিয়! ধৈর্থ;কে বিচলিত করিক্ন। তুলিল। শোভ? 

দিংহ উন্মস্ক' আকর্ষণে-তাহাকে আপনার বক্ষের দিকে টানিয়। 
লইলেন, রাজকুমারী তৎক্ষণাৎ পরিচ্ছদের অভ্যন্তর হইতে 
কতান্কের কিহ্বার ন্যাষ এক ছুরিক? বাহিত করিয়। হতভাগ্যেত্র 

বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন, অচেতন অন্্রও যেন রোযারেশে পাঁপি 

ষ্টের পাপ হৃদয়; বিদীর্ণ, করিবার, জন্য. তথ্ার আমল প্রবেশ 
করিয়া! কসিল,' আঁততায়ী ভূপতিত. হইল। কিন্তু পরক্ষণেই: 
কুমারী উহা খুলিয় লইয়া, 'অভ্ভত আত্সম্মান-জ্ঞানের: উদাহরণ 

প্রদর্শন পূর্বক. নিজ বক্ষঃস্থলে ত!হ1, বিদ্ধ করিলেন, মুহর্ভ মধ্যে 
তাহার অতুপ বূপরাশি সুত্র ছাগ্লাতে, হতত্বিঘঃ হইয়া! গেল! 
পাপ ও পবিত্রতার, সাক্ষী স্বরূপ সুই সদ্যমৃত নরদেহ রক্তু- 
আদুত, ক্ভিষিক্ঞ হুয়া কারাগারের ভীষগতা। বৃদ্ধি, করিতে. 
লাগিল। ৰ 
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অতঃপর যথাসময়ে এই সংবাদ রহিম খাঁর নিকট উপস্থিত 

হইল । তিনি টা রই ভ্রাত। হিম্মত সিংহের অধীনত! 

অন্বীকার করিয়া, সমব্ত সৈন্যবল ও অধিকার আন্মসাৎ পূুর্ব্বক 
রাজোচিত “সাহ? উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং লুট পাঁটে সমষ্ট 

* প্রদেশ মরুভূমি প্রায় করিয়া অবশেষে মুকশুদাবাদে ( বর্তমান 

মুরশিদাবাদে ) উপস্থিত হুইলেন। তখায় দিল্লীর সত্ত্রাটের 

নেয়ামত খা নামক একজন পরাক্রাস্ত সেনাঁপতি প্রাচীন বয়সে 
রাঁজকীয় অনুগ্রহ সুচক জান্বগির প্রাপ্ত হইয়া, শান্তভাবে কাল- 

যাপন করিতেছিলেন । যৌদ্রনকালে সংগ্রাম-ক্ষোত্রে, প্রতিকূল 

অবস্থা ও সময় পর্য্যন্ত তাহার শঙ্-প্রতাপে অনুকূল হইয়া উঠিত। 

বিজয় তদীয় প্রদীপ্ত সাহসের সহিত সর্বদা সখাবন্ধনে বদ্ধ ছিল। 

কিস্ত আজ অবস্থা ও সময় তাহার উপর পরীক্র্ বিস্তার কৰি- 

যাঁছে, বিজয় ও সাহস তাহাকে শেষ বিদায়ের উস্তাষণ করি- 

তেছে। যাহার দোর্দও প্রতাপে ও শস্ত্র বলে সমাটের আদেশ 

সর্দত্র শক্রুদিগের নিকট ভীষণ ও প্রচণ্ডতর বলি বিরেটনা 

হইত; আজ জীবনের 'অবশান কালে তিনি শারীরিক সামর্থ্যেই 
বঞ্চিত হইন্তেছেন, অচেতন যষ্টি ক্রমে তাহার পদযুগলের তৃতীয় 
বলিয়া পরিগণিত হইতে স্পর্ধা করিতেছে । 

পার্থিব সম্মান ও যশোগৌরবের অনিবার্ধা তৃষ্ণ পরিত্যাগ 

করিয়! এই মহাবীর সামান্য শান্তিপুর্ণ বাঁসস্থানে বসিয়া অল্পবয়স্ক 

দিগের নিকট উৎসাহের সহিত শত শত কঠোর যুদ্ধের বর্ণন। 

করেন, শুনিয়া] সকলে অপাঁড়, অবাঁক,& নিম্পন্দ হইয়' 

বায়” আবার বহু যুদ্ধ-বিজমী নিতাস্তনপ্রয় তরবাি, আুভদয 

বর্ম চ্্ বাহির করিয়া, যখন তাহাতে শক্রদিগের অস্ংখ্য উগ্র 
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প্রহার-চিহ্ন প্রদর্শন করেন, এক একটি ক্ষুদ্র আঘাত 

চিন্কের বর্ণনায় যখন তাহাদের বিন্য়-ভিমিত চক্ষুর সম্মুথে 

এক একটি ভীষণ সমরক্ষেত্র ও যুদ্ধ ঘটনা আনিয়া উপস্থিত 
* ফ্ৰারে, তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া) থাকা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়! 

উঠিভ। তিনি স্বয়ং আপনার বৃদ্ধাবস্থা বিস্মুত হইয় যাইতেন' 
তাহার প্রাচীন হন্-প্রভ চক্ষু তাহার অজ্ঞাতসারে কালানল 

উদ্গীরণ করিত। এইক্পে সেই বৃদ্ধবীর কত মহাসমরের 
সহায়, কত দ্বৈরথ যুদ্ধের বন্ধু, নিতান্ত বিশ্বস্ত, হুর্ভেদ্য চর্ম, 

অভেদ্য বর্ম, দপ্ত তরবার, প্রস্তর বিদারী বর্শ! লইয়। সুখখ-সচ্ছন্দে 

জীবনেদ অবশিষ্ট ভাগ যাঁপন করিতেছিলেন ; এমন সময়ে রহিম 

খর আদেশ পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল । 

বৃদ্ধ সেনাপতি ফ্াহারও সহিত পরামর্শ করিলেন ন1, সহজ- 

ভাবে শাস্তশ্বরে উত্তর করিলেন পুত! যে হস্ত চিরজীবন সত্া- 

টের নিকট হুইতে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছে, এখন বুদ্ধাবস্থায় 

তথা কেম্জয করিরা তাহার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইত্তে পারে ? 

প্রত্যাবর্তন কর, সম্রাটের অধিকারে বসিয়া তাঁহার বিরুদ্ধ বাঁক্য 

উচ্চারণ করিও ন1। ইহ নায় ও ধর্ম উভয়তঃই স্বুণিত। 

প্রত্যুত্তর অবগত হইয়া রহিম সা নিতান্ত অধীর হইলেন 

তত্ক্ষণাৎ বৃদ্ধ সেনাপতিকে নিরুদ্ধ করিয়া আনয়ন করিতে 

একদল সৈন্য প্রেরিত হইল । কিন্তু রহিম খা এ কার্ধ্য যত 

সহজ বিবেচনা করিয়াছিলেন, তত স্বপ্লায়ীসে সম্পন্ন হইল না! 

তাহার নৈন্য দল« নেয়ামত খার অধিকারে প্রবেশ করিবামাত্র 

তিনি, শ্বীত্ স্বল্প সংখ[ক বিশ্বাসী অন্থচরের সহিত, ক্ষধিত 

শার্দ,লের ন্যায় তাহাদের উপর সম্পতিত হইয়া তাহাদিগকে 
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ছিন্ন ভিন্ন করিয়! দিুলন। তাহারা সম্পূর্ণ অক্ৃতকার্ধ্য হইয্া 
শু মুখে প্রভূকে সংবাদ প্রদান করিল ! 

অনন্তর রহিম সা ক্রোধাবেশে অস্সিপ্রায় হইয়া আপনীন্থ্, 
প্রচণ্ড আফগান অর্বারোহীদলের সহিত নিতান্ত সত্বরতা সহ- 

কারে ছুনিবার বেগে নেয়ামত খার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন । 
নেয়ামত খার অতি অল্প সংখ্যক মাত্র সৈন্য ছিল; জুতরাং 

তাহার বন্ধুবর্গ তত অন্ন সংখ্যক লোক লইয়া তাদৃশ প্রচ 

শত্রর সহিত সন্ুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইজে নিষেধ করিলেন। কিস্ত 

বুদ্ধ বীর হাপিয়া বলিলেন, “বঞ্চুগণ ! রোগে কাতর, শোকে মান, 

প্রিয়জন বিরহের চিস্তাঁয় অস্থির হইয়া, ধীধে ধীরে হস্তপদের 

ক্ষমতা হারাইর়া, রোগ শধ্যায় পতিত হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা 
অপেক্ষা, শক্তির তীত্রতা ও মানসিক শক্তির ওজন্বিতার সহিত 
রক্তের উষ্ণতা থাকিতে রণভূমিতে পতিত হওয়! নিতান্ত সৌ- 
ভাগ্যের লক্ষণ। তিনি সমরে নিবৃত্ত হইলেন না প্রতুমুত 
চতুরতা সহকারে শত্রদিগকে আক্রমণের অবকাশ প্রদান দা! 

করিয়া, স্বকীয় বন্ধুবর্গ ও অনুযাক্রীগণের সহিত ছুর্গ হইতে 

নিক্রান্ত হইপ্ণ শত্রুর সমীপস্থ হইলেন । তখন &লাকে কৌশল 
অপেক্ষা! পরাক্রমের উপর সমধিক নির্ভ করিত। অনেক 

সমন্ধে উভয় পক্ষের নির্বাচিত প্রধান শ্রেণীর দ্বৈরথ সংগ্রামেই 

যুদ্ধ পর্য্যবশিত হইত। সাধারণ সৈন্যের রক্তজোতে পৃথিবী 
কলস্কিত হইত না। বর্তমান ঘটনান্েও প্রথমতঃ তাহারই চেষ্টা 

»হইল। নেরামত খার 'অমিত-বিক্রম নব-যৌক-গর্ধিিত ভ্রাতু- 

ক্পুন্ন উহহ্বর খাঁ বর্ম চ্ধে সুরক্ষিত ও অন্ত্রগশন্ত্রে বিভুষিষ্চ হইআ।, + 

উদ্নত তেজঃপুঞ্জ অঙ্বে আরোহণ পূর্বক রঙ্গভূমিতে উপস্থিত-হইয়া 



৩৬ প্রবন্ধ কৌমুদী। 

আফগাদ সেনপতিকে ঘবন্বযুদ্ধে আহ্বান 1 'করিলেন। তাঁহার 

অশ্ব সঞ্চালন কৌশল, ভীষণ আকৃতি, লোল হুতাশনের ন্যায় 

এচগুতা, সব্ধাঙ্গ বর্ম চর্ম সুরক্ষিত ও প্রহরণ জালে বিমণ্ডিত 
দর্শনে, বিপক্ষদলে নিরুৎ্সাহ ও গোঁপযোগ উপস্থিত হইল। 

“হার উজ্জল লৌহ সুকুটে, ঘুর্ণিত তরবারের ভাস্বরতায় যেন 

বিজয়-গৌরব ক্রীড়া করিতেছিল। তত্বর্শনে আঁফগানগণ 
কোলাহল করিতে লাগিল । কিন্তু সাহস পুর্বক ফেহই তাহার 

সন্ুখীন হইল নাঁ। "অবশেষে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিঙ্গান্ত 
হইন্ডেছিলেন, এমন সময়ে একদল আফগান অশ্বারোহী তাহার 
উপর সহসা সম্পতিত হইল । 'হ্হ্বর খা প্রত্যাবর্তন পুর্র্বক 

ভীষণ বজের ন্যায়) সাক্ষাৎ কৃতান্তের মত, তাহাদিগকে প্রতি- 

আক্রমণ করিলেন। ঘোর যুদ্ধ আরম্ত হইল। তীয় দীপ্ত 
বর্শা ও প্রচণ্ড তরবারি কাহারও প্রতি ছুইবার সঞ্চীলিত হইল 

ন,ক্ষণকালের মধ্যেই রণক্ষেত্র তাহার প্রতিদ্বন্দবীদিগের খণ্ডিত 

'মন্তুকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার সাহায্য জন্য কতিপন় 
প্রধান ব্যক্তি দেইদ্িকে ধাবিত হইয়াছিলেন, এমন সময়ে এক- 

জন পাঠান পঞ্গাৎদিক হইতে আলিয়া! এক দাক্কণ আঘাতে 

তাহার বর্শাবৃত দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিল। তখন সেই 

অভিরপ বীর-পুরুষের তরবার এক পাঠান যোদ্ধার প্রতি সঞ্চা- 
লিত হইয়াছিল, তিনি শরীরের সে অনিবার্ধ্য বেগ প্রতিরোধে 

অসমর্থ হই 'ভূতলে পতিত ও শক্রদিগের অজ্ত্রাধাতে নিহত 

হইলেন । 

« হুক্ অস্লিনের সাক পরিশ্ান পূর্বক এক 'কুবৃহৎ রক্তিন- 
আতপত্র তলে দণ্ডায়মান হইল বৃদ্ধ সেনাগতি বুদ্ধ পধ্যবেক্ষণ 



আত্ম-লম্মান বা প্রকৃত হীরত্থ। ৩৭ 

করিতেছিলেন। পাঞ্টানদিগের উচ্চ তর্জন-শক ও তহহ্বর 

খাঁর পুনঃ পুনং আক্রমণের প্রান্কালীন ভীষণ যোধরাষ সুষ্পষ্ট 

বিঞ্রুত হইতেছিল। কিন্তু তদীয় হতপ্রভাব-চক্ষু তীহাদিগেন্ক, 
শঙ্স-ক্রীড়া সমক লক্ষ্য করিতে পারিতেছ্িল না । এমন .সময়ে 

সহল! তাহার একজন প্রিয় সৈনিক-পুরুষ হাহাঁকার-ধ্বনি 
করিয়! উঠিলেন । তখন আর তাহাকে কিছু বুঝাইতে হইল 

না, তিনি "অন্যায় অত্যাচার? বপিত্বা চীৎকার করিয়া একলক্ফে 

নিকটবর্তী এক স্থসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া সেইদিকে 

ধাবমান হইলেন । তাহার অস্ত্রধাহক নিকটেই ত্দীয় অভেদা 

বর্থ ও চির-বিজয়ী অস্ত্রশস্ত্র লইপা দণ্ডায়মান ছিল, তিনি 

তৎ্সমস্ত গ্রহণ করিলেন ন!। যে "স্থানে তাহার ভ্রাতুণ্ুত্ 

পতিত হইয়াঁছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন্, তাহার 

প্রকাণ্ড শরীর খগণ্ডবিখণ্ড,অশ্বপদ-পীড়নে মীংস উতৎ্পাটিত ও অস্থি 

সমুহ্থ চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া! থিয়াছে। বৃদ্ধবীক্স নিতান্ত হতাশ হই 
নিক্ষপায় সিংস্থের ন্যায়, জুদ্ধ ফণীর ন্তার, প্রচ শার্দ, লের ন্যায় 

শক্রুদলের প্রতি ধাবমান হইলেন । বহুদূরে প্রচণ্ড সৈন্য-সাগরের 
মধ্যস্থলে, যেপ্পিকে 'বহুসংখ্যক উন্নত বিজয়-পত্থীক! পৰস্পর 

₹হত হইয়া! এক প্রকাণ্ড আতপত্র স্বরূপ হইয়াছিল, যাহার 

নিগ্নভাগে সমুদায় ঘন্মীরৃত, উৎকৃষ্ট অস্ত্র শত্ত্রে সুসজ্জিত, 

পরীক্ষিত-পরাক্রম বীরগণে পরিবৃত হুইঘ়্া রহিম সাঁ আপনার 

গৌরব ও প্রতাপ বিস্তার করিতে ছিলেন, তিনি সেই দিক্ 
শণক্রমণ করিলেন । তাহার প্রচণ্ড আক্রমণে দেশীয় পদাতিষ্ক 

ব্যহ বিশীরণ হইয়ী গেল, তৎপর তিনি আফগান অশ্বীরোহী- 

“িগের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে খও বিখণও্ড ও মিরস্ত 



৩৮ স্পবন্ধ-কষৌমুদী | 

করিয়া ব্হিম সার সমীপন্থ হইলেন, এবং! উচ্চৈ:স্বরে চীৎকার 

করিয়া বর্দিখেন, কাপু্কষ, ভীরু ! শোৌভাপিংহের দাস কোথায় ? 
এতভাঁগা, এই'হেখ, হিন্দৃস্কানের একচ্ছত্রী সম্রাট --শক্রর কাপ 
পাহান্ সাহ মহিঅল দিন আওরঙ্গজেবের বিশ্বদাহী য়োষ তোর 

উপর সম্পত্তিষ্ঠ হইল।' বলিতে 'বলিতে তিনি প্রচণ্ড অশ্বের 
ঈত (সঙম্ফ) গতিতে রহিম সার প্রতি করাল কৃপাণ উদ্যত 

করিয্না ধাবমান হইলেন । রহিম সাও তাহাকে প্রত্তি-আক্রমণ 
করিগেন.। যে মুহূর্তে ছুইজনে ছুর্দামবেগে পরম্পরের সমীগপন্থ 

হইলেন, ভৎক্ষণাৎ তরবারের দুই স্ীষণ আঘাত উউদ্বের প্রতি 

সম্পতিত হুইল । কিস্ত রহিম সার প্রহার ভদদীঘ্ঘ শক্জুর অভেদ্য 

চণ্দে প্রতিহত, আকিঞ্চিতৎকর ও নিক্ষল হইয়া গেল 1 আর বৃদ্ধ 

সেনাঁপতির তরবাব রহিষ সরি ঢালের উপদ্ধ পতিত হইয়1, তাহ 

গ্বিখণ্ড করিয়া ললৌহ-যুকুটে পতিত হইল । অনস্তর তাহ! ভেদ 

শ্রর্ঘক মস্তক ক্ষিঞিৎ আহন্ত করিয়া বিশীর্ণ হইয়া! গেল । ভখন 
তিনি পশ্চাদাবর্তন করিলৈন, তীহার আর কোন অস্ত্র ছিল ন।; 

ফৈন্খল হান্তে ভগ্র তরবারের সুষ্টি ছিল; তিনি বোধাবেশে 

উহাই 'ভীমন্তেগে রহিম শাঁর প্রতি নিক্ষেপ কম্িলেন। উন! 

বক্ষে পতিত হইয়! তাহাকে অশ্ব হইতে ভূপাতিত করিল, বৃদ্ধ 
বার ম্বোর পিংহনাদ করিয়া ততক্ষগাঁৎ লম্ফ প্রদাণে অগা ছইতে 

অধতীর্ণ'হইসা শত্রুর বক্ষোপরি জানু পাণ্ডিয় উপবেশন করালেন | 
এবং. তদদীয় কটিবন্ধ হইতে এক স্ু্ীক্ষ ঢুরিকা গ্রহণ "পূর্বক 
বিউ্রোহীর শর্শদৈশে শ্রছার করিলেন । কিন্তু এবার ভুরিকা তাহ 

" খ্টীরিটহবক্ছ লৌহ-শুম্খলের গ্রক কড়ার ন্সন্যন্থরে আটুকাইকসা 
গেল, সেই সমস পহিষ্ন সার কতিপয় শরীরণ্রক্ষক আসি 
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তাহাকে আক্রমণ করিল ৷ অদদীলাত্মা বিশ্বস্ত যুদ্ধবীর তাহাদের 

অন্াধাতে নিহত হইলেন । যতদিন ধরাতলে প্রভূভক্তির ও 

হুনীতির সমাদর থকিবে, ততদিন এই প্ররুত মহাপুরুষের অদীনূ 

পরাক্রম ও প্রভূভক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন মনীষী-মগুলে দে্দী- 
পামান থারিবে । অতঃপর রহিম সা, নেয়ামত খর অনুচর- 
বর্ণকে অস্ত্র সমর্পণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন; কিন্ত 

তাহারা তাহ। অগ্রাহ্য করিয়! জীবনে নিরাশ হইয়া, উন্মতের 

ন্যায় বিপক্ষের প্রতি ধাবমান্ন হইলেন, এবং ঘোর যুদ্ধ করিয়া 

একে একে সকলেই নিপতিতণ্হইলেন । তীঁহারা ষে সাআজাজোর 

কল্যাণার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার মুলোচ্ছেদ হই- 

স্বাছে; কিন্তু তাহাদের বিশ্বস্ততার পরিচয় কম্মিন কালে 

লোকে বিস্বৃত হইবে না। 

আজ তিন শত বৎসর মাত্র এই ঘটনায় উপর দিয়া চলিয়। 

যাইতেছে, ইন্কার মধ্যেই কত পন্ধিবর্তন ! সমস্ত দেশ আত্ম জানু 
বিহীন ও হত-চেকন, যেন এক মোহ-মন্ত্র বলে অভিভূত হা 
পড়িয়াছে। আমরা পর দেশীয় উপাদান সংগ্রহ ক্রিয়া জাতীয়ত। 

গঠন করিতে জাগ্রহান্থিত। কিন্ত বাহাদের কথ। গুন্নিলে, ধাহাদের 

বিষন্ন অবগত হইলে আমাদের আত্মতত্ব ও আত্ম-স্্ীঘা জন্মে, 

আমর! তাহাদিগকে নিতাস্ত সামান্য ভাবে উপেক্ষা করিতেছি । 

যে দেশের"শত সহজ কলকণ্ঠ পিক সুর প্রবাহে ভাব তরঙ্গে অবি- 
রত কাবা, কানন প্রতিধ্ধনিত করিঝা রাখিয়াছে, তাহাদের সদ! 

স্করবন্কারী-কঠ দেশীগন গৌরবের গুণ গানে নিতান্ত নীরঘ । 



এরমুক যুদ্ধের পূর্বাভাস । 

লেখনি! আজ সাবধানে সে বীরগাথা লিপিবদ্ধ কর, 

বিশ্বব্বাপী বাহ! কখন শোঁলে নাই, সেই প্রচ্ছন্ন কথা উচ্চৈংন্বরে 

গান করিয়। আজ স্থাবর জঙ্গমকে উন্মত্ত কর। 
আজ হিজরী যুগের শৈশব কাল, চতুর্দশ বৎসর মাত্র অতীত 

স্ুইয়্াছে ; কিন্তু ইতিহাসের চক্ষে এ সময় বড় গুরুতর, ইহার 
এক এক 'বৎসর অন্য ঘুগের এক এক শতাব্দীর অপেক্ষাও মহৎ। 
যে দরিস্ত্র ব্যক্তি স্বজাতীয়দিগের দ্বারা অবিরত উতৎ্পীড়িত, 

বিভাড়িত নঃন! প্রকারে” লাঞ্ছনাগ্রস্ত হইঝ়া অজ্ঘশেষে নিষ্ঠ,র 

স্বজনবর্গ ও প্রিয়তম জন্মভুমি পরিত্যাগ পুর্ববক, অজ্ঞাত 

অপরিচিত দেশে ভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হুইয়াছিলেন, ; দেখ, 

তাঁহারই সামান্য অন্ুচরবর্গের দ্বারা বীরত্ব ও ্রশ্বর্ষ্যের কেন্দ্র- 

ভূমি ভূবন-বিখ্যাত্ত রোম ও পারস্য-সাস্রাজ্য কেমন বিত্রাদিত 

হইতেছে। ৫ঘজাতি আম্মবিগ্রহ ও শ্বজন-হিংসায় শত শু 

বদর €ইতে ক্ষয় গরধপ্ত হইতেছিল, তাহারই অনৈক্যের ,আক্- 
মণে ইতত্ততঃ ক্ষিপ্ত বিশ্ষিপ্ত পরমাণুসমূহ স্বল্প দিনের মধ্োই ' 



এয়মুক যুদ্ধের পূর্বাভাস । ৪৯ 

কেমন এক ছুশ্ছেদ্য $ভ্রাতৃতবশৃঙ্ঘলে বদ্ধ হইয়াছে। একদিন 
যাহকে্রীকেরা নগণ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিক্লাছিল? পারস্য সআট 

ধাহাকে জন্মভূমি হইতে উৎপাটিত ও আত্মীয় কুটন্ববর্গের, 
মধ্য হইতে হস্ত-পদ বন্ধনপূর্ব্বক নগ্রপদ নগ্রনস্তকে লাঞ্ছনার 
ন্ হিত আনয়ন করিতে ছুইজন মাত্র সামান্য পদাতিক প্রেরণ 

করিয়াছিলেন, আজ তাহারই শিষ্যবর্গের মধা হইতে মক্কা 

মদিনার ঘরে ঘত্রে, এমন ভীষণ যোধবার উখিত হইয়াছে, ষে 

তেমন অভুল প্রভাপান্বিত সআাটদিগেরও হদয়ের সুখ শাস্তির 

আশ! বিশুষ্ধ হইয়! গিয়াছে ।* ূ 

যেদ্েশ ভীষণ কুসংস্কার, কলিত দেঁঘদেবীর বিষম ছুর্ডেদ্য 

দুর্গের ন্যায় জগতের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া, চারিদিকে 

ঘ্বণা, বিভীষিকা ও পাপের অন্ধকার ছায়! বিস্তার করিতেছিল ; 

ভীষণ তমিশ্র-কাঁননের মধ্যস্থিত ক্ষীণ আলোক যেমন নান! 

প্রকার ভোতিক ছায়া বিস্তার করে, তেমনি যুসা ও থষ্টের উজ্ভুূঃ 

জ্ঞান দূরাগত আলোকের ন্যায় তাহাতে সম্পতিত হই বহুবিধ 
বিচিত্র কুসংস্কার প্রস্তুত করিয়াছিল । ঈশ্বর সেই ভীষণ দেশের 

সমুদায় বিকট” বিক্রান্ত ছুবদস্থা যেন অকুলি-সঙ্গেতে নিরাকরণ 

করির। তথায় আপনার প্রাধান্য ও প্রীতিহাস্য স্থাপন করিয়াছেন। 

তাহার প্রত্যক্ষ নেহ মমতা প্রীসর তার গুকভারে গর্বিত বক্রগ্রীব 

আতরবগণ কুজ-পৃষ্ঠ ও সূ-নত মস্তক হইয়া গড়িয়াছেন। তেমন 
আত্মবিস্থতি ও ঈশ্বর-পরায়ণতা কে কবে কোথায় দশন 
করিয়াছেন । মিথ্যা ক্রিয়া-কর্্ম ও অজ্ঞতা-কুঈংস্কারের ডি 

ভেদ্য উন্ধকার হইতে সত্যের প্রন্কত কিরণঞপ্রকাশিত হইয়াছে ; 
অংশিবাদী ও স্ষ্-পুজক দিগের বিরুদ্ধে স্বর্গীয় যুদ্ধ-ঘোষণ! 
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প্রচারিত হইয়াছে; তৎসমন্ত বিকট চীঘকার কনিয়া চির- 
প্রিষ্নিকেতন খরিত্যা্স পূর্বক ভীতি-বিভ্রাস্ত হুইয়্া। সমস্তাঁৎ 

প্গায়ন করিতেছে । চারিদ্িগে কেবল ঈশ্বরের রূপরসগন্ধম্পর্শ- 
বিহীন পৰিজ্ঞ নামের জযধ্বনির কোলাহল পড়িক়া গিয়াছে । 

ফাহায়া শৌসবিকত! ও অজ্ঞানত! পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত 
পিতৃ-নির্দিষ্উ সমুঙ্গার় ধন ধান্য পুর্ণ উৎকৃষ্ট দ্বেশ হইতে বিতাড়িত 

হইয়! আরবের মরুক্ষে তে ছুঃথকষ্টে ছর্বহ জীবন কথঞ্চিৎ বহন 

করিতেছিলেন, ঈশ্বর এত দিনে প্রদন্ন হইয়া তাহ।দিগের জন্য 

ভূবন বিখ্যান্উ রোম ও পারস্োর সুন্দর স্থুখ-পৃর্ণ নগর ও 

মনোরম উদ্যান সকলের অধিকার প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । 

চির-ঘরিদ্র, অস্্রপন্বল-বিহীন, অর্ধ-তভোজনে ক্ষুধার্ত আরংবরা 

সেই আদেশে অনুপ্রাণীত হইয়া বীরত্বের কেন্দ্রভুমি, এখর্ষ্যের 

আকর, বাহুবলে অগপ্রধৃষ্য, কোটি কোটি বীর পুঙ্গবের লীলা- 

ক্ষেত্র রোম ও পারস্য যুগপৎ আক্রমণ করিরাছেন। সত্যের 

তেজোপ্রতাপ চারিদিকে অপ্রতিহত ভাৰে বিস্তার হইয়া চলিল। 

ধক বার জরধবনি কর। 

এদিকে ফ্রুলস্তিনে আরবদদিগের পরিপ্রেক্ষী* সৈন্যদলের 
সেঙ্গাপতি শল্্র-কোবিদ্ ওমর বিন অল-আস নয় সহজ টৈন্য 

লইফ্কা রোমক দিগের লক্ষ সৈন্য বিরঠালিত বিত্রাসিত ও ছিন্ন ভিন্ন 
করিয়া দিয়াছেন । মহাসমেস্ত খালেদ নিন অলিঙ্গের কাহুবলে 

আর্ক, সাঁখনা, তাদঘোর, হাওয়ান বজজা বিজিত, দামেস্কের 
দুর্ভেদ্য ছুর্দ দির্গতিত ও আজনাদিনে স্প্রলিদ্ধ মহাবীর ওয়া. 

ভঙ্গের অধীনস্থ বর্্ারুত, বহুযুদ্ধে পরীক্ষিত-পরাকষি নবতি : সহজ 

রোঁমক টরপন্য নিশ্পেষিত হইন্বা যার। ইহার, পর য়োমক গণ 
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সুরধিয়া দেশ পরিত্যাগ করিয়া! পলায়ন-পরায়ণ হয়েন, আরবদের 
গৌরব ও প্রভাপ চারিদিকে বিস্তারিত হইতে থাকে । 

আরবের সমৃদ্ধিপূর্ণ দামন্ক হস্তগত ও. আজনাদিনের ঘোবু, 

যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া স্ুরিয়ার রাজধানী আস্তিওকিয়া ও কেয়- 

সারিয়ার দিকে অন্তিষেণপন করিলেন । অসংখ্য গ্রীক ও রোমক 
উপনিবেশে ও ছুর্ভে্য হুর্গজালে সে পথ সমাকীর্ণ ছিল; তৎ- 

সমস্ত ক্রমে ক্রমে মোসলমাঁন দ্বিগের হস্তগত হইতে লাগিল । 

সম্রাট ভীত হইয়া দীর্ঘসৃত্রিতা পরিত্যাগ পূর্বক একদল প্রচণ্ড 
সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আরবর্দিগের অভিযানের প্রতিরোধ ও 

তাহাদিগকে সুরিয় সাআাজ্য হইতে দুরীকরণ জন্য নিয়োজিত 
করিলেন । 

বিগত পারস্য যুদ্ধে যে সমুদরার গ্রীক ও রোমক উপনিবেশের 

সাঁমন্ত-রাজ ও প্রাদেশিক অধিকারের শাসমকর্তী এবং অভি- 

জাত বর্গ অতুল শৌর্ধ্য বীধ্য প্রকাশ পূর্বক বিলক্ষণ খ্যাতি 
প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকেই এই "পরাক্রাস্ত 

বাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের ভার প্রদত্ত হইল। এবং 'আন্মানীয়া-রাজ 

অভিরথ বীরঞ্ুরুষ ঘৌভাগ্যবান্ ম্যানুয়েল প্রধান সেনাপতির 
পদে বর্ধিত হইলেন । তত্কালে জ্ঞানবস্তা বহুদর্শিতা ও শঙ্ত 

কোতবিদত! প্রভাবে ম্যানুয়েল অতি বিচক্ষণ নেলাপতি বলিয়। 

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । এই ' মহা আঁহরে আর 

চারি জন সহকারী! সেনাপতি ছিলেন । তন্মধ্যে রুমার সামত্তরাজ 

কমার, দণ্ডের উপরিভাগে মপিময় ক্রণ চিহু বিলম্বিত, 

কবরে কারুকার্ধ্য বিখচিত এক পতাকা ও প্রচুর উপহার দিত * 
রূশিয়! প্রাহৃতি উদ্দিচ্য দেশের অনুরমূত্ধি এক লন্ঘ টোন্তের 
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অধিকার প্রা হইলেন। অম্বুরিয়া প্রভৃতি দেশের রদ 

রাজা অর্জিকে রড্বময় ক্রুশ দণ্ডে সিবদ্ধ, হিরগায হুর্্যদ্থয় সম্স্থিত 

_এক শুভ্র কৌধেয পতাকা ও প্রচুর উপটৌকন 'লহিত এক 
লক্ষ রোমক সৈন্যের কর্তৃত্ব ভার প্রদত্ব 'হইল। : পরাক্রাস্ত 

সামস্ত দারিহান এক মহামূল্য পতাক! 'ও প্রচুর ধন রত্বের 
সহিত উগ্রকন্ী তীব্র শ্রহারী 'একলক্ষ ফরাদী সৈন্যের পরি- 
চালনার ভার প্রাপ্ত হইবেন এবং উজ্বল মনি-মানিক্য 

বিচি কষ্ণবর্ণ ক্ষৌম-পতাক ও লক্ষসংখ্যক প্রসিদ্ধ-পরা- 
ক্রম সাংধুগীন ধোঁ্ধা সম্রাটের জ্ভাগিনেয় গ্রীক বীর-কুলবত্ 

কুরিরের অধীনে অবস্থাপিত হইল। অবশিষ্ট তিন লক্ষ রোমের 

ভূবন বিখ্যাত্ত প্রিতোরিয়ান সৈন্য ও অভিজাত বংশীয় অস্বা- 

রোহী ম্যানুয়েলের কর্তৃত্বাধীনে প্রদত্ত হইল 9 তন্মধ্যে একলক্ষ 
পরিমিত ফকত-প্রতিজ, বলবীর্ষ্যে অতুল, 'সন্ত্রীস্ত বংশীয় বীর- 

ক্র বঙ্ধে চন্মে সুরক্ষিত ও অস্ত্র শঙ্কে সুলজ্জিত হইয়।, প্রতি 

দশ জন 'আপনাদের কটিবন্ধ স্বর্ণ -শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া সং- 

শপ্তক ভাবে অবস্থিতি রুরিত তছিলেন। সমস্ত রোমক বাহিনীর 

মধ্যে .একজনুও লৌক মুকুট ও বর্ধ-বিহীন দু হয় নাই। 

এই ব্ূপে এক অর্ধ-ভোজনে চির-ক্ষুধার্ত, দীন-্দরিদ্র জাতির 

বিরদ্ধে চিরবিজয়-গর্বিত, অভুল-সৌভাগ্যবান, পৃথিবীর ভাগ্য 
চঞ্জের নিয়মনকারী রোম সাম্রাজ্যের সগ্ুলক্ষ সৈন্য সুসজ্জিত 

হইল ম্যাকয়েল এই প্রচণ্ড বাহিনী লইরাঁ সম্রাট ও পুরা- 
হিতখশের 'আশীর্ববাদ গ্রহণ পূর্বক আরবদের সর্ধোচ্ছেদ কাশ- 

' নাহ্, গুস্কলের ফুমপটগ্চও গগন-বিবাঁরী জয়ধ্ৰনির “মধ্য দিয়া যার! 

করিরোন। : এবং অপর সেনাপতি-চতুষ্ন্ব সর্ব প্রধান খেনা- 
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পন্তির আদেশ প্রতিপাঁপন ও তাহার সর্কাবিধ সাহাষ্য করিতে 
অন্ুমত হইলেন । 

সম্রাট হিরাক্িয়াস প্রথম হইতেই দেখিতেছিঙলেন, শত শাতু, 

যুদ্ধে অবিরত ফোমক সৈন্যগণ সংখ্যা-প্রাচুধ্য সত্বেও বিল! 

যোগ্যতা প্রদর্শনেই পরাস্ত হইতেছে । সুতরাং তীহার মনে 
রোমক-সৈন্যের যুদ্ধ কৌশলের প্রতিই অনাস্থা! জন্তিয়। উঠিয়া- 
ছিল। তিনি গাচ্ছান লখাম জজাম বংশের দলপতি-_ খষ্টিয়ান 

আরব রাজাকে আরবদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিলেন । 

জাবাল! হ্বয়ং সমরে অপ্রতৃষ্ট, তাহার পুত্র ও ভ্রাতুক্পুত্রগণ 
গ্রতোকেই বল-বিক্রমের জন্য পবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন । 

তাহার দলে ষষ্ী-সহস্র মরুবামী আরবখৃষ্টিয়ান সর্বদ! সৈনিক 

কার্ষ্যে ব্রতী. থাকিয়া বিলক্ষণ সাংযুশীন হইয়া উঠিয়াচিল। 
এবং মোমলমান-ধর্শের শক্ততাঁসাধন-প্রয়াী অনেক পৌস্ত- 

লিক বীরপুরুষণ্ এই সৈনাদলে বিদ্যমান ছিলেন, সম্রাট 

ঈষ্টচিত্তে ইহাদিগকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান ও আঁাদ-মরতর্ব 
লৌহ বিমঙ্ডিত করিয়া, উৎকৃষ্ট অস্ত্র বাহনাদিতে-স্ুসজ্জিত করিয়া 

দিয়া, মূল-সৈকন্যর পুরোভাগে পরিপ্রেক্ষী সৈনাদ্ল-রূপে স্থাপন 

করিলেন । 

এই জীবন্ত বিক্রাস্থ লৌহ-পুভতল সংগঠিত প্রকাণ্ড বাছিনী 

বিকট প্রলয়-গর্জানের ন্যায় যোধরাব করিয়া পুরোভাঁগে যাত্র। 

ফরিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও পারস্যের শ্রীসদেশ আক্রমণ ভিন্ন,এত 
সশঙ্্ যোদ্ধার আর ফোন কালে একত্র সমদবেশ হয় নাই। 

এই রুঁপে রোমিক-বাছিনী গৌরব প্রততার্টা বিভীষিব বিশ্পারঃ 

করিয়া অগ্রপর হইতে লাগিল + দর্শকেরা মনে করিতেন পৃথি- 
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বীর ধন সম্পত্তি প্রভূত্ব পরাক্রম ক্বাঁজশক্তি দহ জন্-সমাঁজ যেন 
দরিদ্র আরবর্দিগের অভিমুখে রোবাবেশে ধাবমান হইয়াছে + 

প্রতিদিন চরের পর চর. আসি মেই ভীঘণ সংবাদ বিজ্ঞাপন 

করিত, অনুদিন আরবদের সম্থি-নং্ষ্ট প্রীকগণ ক্সাসিয়াঁ তাহা 

দিগকে সতর্ক করিত, আরবগণ, স্থির বীয় অচঞ্চল 1 ভাহা 

যেসকল সংবাদ লইয়। উপস্থিত হইত, তাঁছাতে পৃথিবীর ঘাঁব- 
তীয় ভয় বিভ্তীষিক1 বিজুন্তন করিয়া থাকিত, কিন্তু মুদলমানগণ 

তাহাদিগকে কেবল এক কথায় প্রবোঁধ দিতেন । “কাম্ মেন্ 

ফিয়াতেন্ ক্াঁলিলাতেন খালাবাঁৎ* ফিয়াতান্ কাসিরাতান্ বে 

এব নেল্লাহে ওযালাছো। মাহা স্বাবেরিন।% আল্লাহ তাইলার 

আদেশে বন্থ স্থানে ক্ষুত্রদল প্র বাহিনীর উপর বিজয় লাভ 

করিক্মাছে, আল্লাহু খৈর্ধ্যশীলদিগের সঙ্গে অবস্থিতি করেন। 
এই তাহাছগের সুদান সাহস । বিশ্বাল, তাহারা সত্তা 

ও ন্যায়েত পক্ষে) বিথদের দিনে সত্য ও ন্যাদ্ের কর্তী 

ভীঁহাদিগরকে পরিত্যাগ করিবেন না। তাহারা দিরমান 

উপবাসে যাপন করেন, ভক্তির সহিত প্রতিফ্িন পচবার 

উপাসনা করন, সেনাঁপতির আদেশ হইলে কৃত কু 
অশ্বারোহীদল বাছির ও পার্ববন্তী গ্রাম. নগরে উতৎ্পতিত হ্ইক্স! 
তাহাছিগের সহিত, অনুকূল সন্ষিবন্ধনপুর্বক প্রত্াগত হন। 

নতুবা! অবকাশ দষয় সংযম্নন .নিশ্মমল ধ্যান ধারণায় জভি- 

বাহিত হইয়!যাকস। তাহার! পান ভোজন নিশ্থাস প্রশ্থাসে 
সমুদায় বাহবন্তয় হধ্য দিয়া! ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ দর্শনে, 

€বিস্কযাপন্ত, অথচ: প্রতৈ মৃহর্তে আপনাদের 'অক্কতজ্ঞ ও 
অগ্ষমা শ্মরণ করিয়া সর্দদদা রুরোদ্যমাল $ মানব জীবনের 
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দুর্ধালতা ও পাঁপ- প্রধথগতা দশশনে তাহাদিগের চক্ষু হইতে 

চির-প্রবাহী অশ্র-প্রজবশ উচ্ছলিত হুইগ। উঠিয়াছে। তাহারা 

রজনীর 'কিছুকাল গত হইলে উপাসনা! করেন, স্তগনস্তর কে 
পরমেস্বরের সম্মুখে দীর্ঘ-প্রণামে পতিত হয়েন, কাহারও বা 

সুদীর্ঘ রজনী ব্যব স্তিতে অতিবাহিত হইক্সা যায়। অনপ্তর 

উধ্বাব্ আলোক প্রকটিত হইবার পূর্বেই তাহাদের প্রাভাতিক 
উপাসনা শেষ হয় । ততৎপরে ভক্তি-বিনভ্রশ্বরে কোঁরাণের পবিক্র 

ধ্বনিতে সে বিস্তৃত শিবির মুখরিত হইয়া উঠে। মিথ্যাধাদ, প্রব- 
ধনা, প্রতাঁরপা, ব্যভিচার, হিংসা, বিদ্বেষ প্রন্ভৃতি তথা 'হইতে 
পলায়ন করিয়া প্রন্তিপক্ষ শিবির আশ্রয় করিয়াছে । অপর 

পক্ষে মোদলমান শিবিরে শৃঙ্খলা আশ্চর্য, বল, নিয়মিত, একে 

অপরের সহিত গভীর ভ্রাতৃত্বশৃঙ্খলে আঁবদ্ধ। তাহারা পরস্পর 
রোগে আরাম, শান্তিতে বিশ্বাস, বিপদে বন্ধু, সংগ্রামে সাহস 
সুলতঃ সকলে মিলিয়া কমন এক প্রাণ হইয়া উঠিয়াছেন । তাহ 
দের মধ্যে মত-বিভেদ নাই । সেনাপতি হইতে সাঁষান্য পদা- 

তিক পর্য্যস্ত সকলেরই এক বিশ্বাস, এক মত, এইবূপে দুদ 

এক কার্যে জিরত। নিখিল আরব শিবির এইব%। তাহাদের 

শ্রোষ্ঠতা, ভক্তি বিশ্বালের গভীরত। গু ধর্ম কাধ্য অনুষ্ঠানের 

আধিক্য 'ছবার। 'নির্ণীত হইয়াছিল। 
" ঈ্সপর পক্ষে পোষকদল সর্ধদা পাঁন ভোজম আমোপ 

উৎসবে প্রবৃত্ত । সৃত্য গীত বাদ্য তাহাদের বিপুল শিবিরের 

প্রধান দৃশ্য ৷ তাহারা পথি-পার্খস্থ গো, অজা, ঠমষ, ফলশস্যাঁদি 

সমুদাদ বিদুষ্ন করিয়া ভক্ষণ করিয়া স্কলিয়াছিল। * আর্জিরত' 

অকাতরে জ্ত্রীলোকদিগের সতীধর্ম কলক্কিত করা! ' তাছাদের 
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প্রতি মৃতের কর্তব্য কার্ধ্য বলিয়া! পরিপীখিত হইত । রোমক 
দলের সাধারণ সৈন্যগণ 'প্রধান*বর্গের অবাধ্য উচ্ছ গল, পরস্পর 
-হিংস। বিদ্বেষে পরস্পরের শক্র, চৌর্য্য, প্রবঞ্চনা, প্রতারণ। তাহা- 
দ্বের ব্যবপায় স্বরূপ ছিল। তাহারা কোন নগরে উপস্থিত 

হইলে অধিবাসীগণ ভয়ে পলায়ন করিত এবং তথা হইতে 
প্রস্থান করিলে প্রার্থনা করিত, “ঈশ্বর ! এই অত্যাচারী দিগের 

পুনরাগমন হইতে আমাদিগকে রক্ষ। কর।” এইরূপে তাহার 

ছুনিবার প্রতাপে ভয় বিভীষিকা অন্যায় দত্যাঁচারে গন্তব্য পথ 

মরুভূমি করিয়ী! আরবদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল । 
হলব প্রদেশের প্রাস্তভাগে উপস্থিত হইয়াই রোৌমক দেনা- 

পতি আপনার বিক্রাস্ত সৈন্যদলের সন্িবেশ-কার্যে মনোনিবেশ 

করিলেন। দক্ষিণভাগে কুরির ও জর্ত্জি ছুই লক্ষ সৈন্য সহিত 

আরবদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল সকলকে নিরাকরণ পুর্বাক তাহাদের 

মিত্র সামস্তদিগকে পুনর্ধার সম্রাটের বশীতৃত করিতে প্রেরিত 

হইলেন এবং হলব হইতে সমুদ্রতীরবন্তী সমুদায় গ্রীক উপনি- 

বেশিক ও শামনকর্তা দিগকে পর্্যাণ সৈন্য সহিত তাহাদের সহিত 

সম্মিলিত হইফু! অগ্রসর হইতে আদেশ প্রেরিত হইল। বাম- 
পার্খে কলাতর, ও দারিহান আর ছুই লক্ষ সৈন্য সছিত আরব- 

দিগের স্ুরীয় মরুভূমিতে পলায়ন-পথ রোধ করিগ্না এবং আরব 

হইতে তীাহাদেব সাহাধ্যার্থ কোন নূতন টসন্য প্রেরিত হইলে 
তাহাদের সাহায্য বিফল করিতে আদিষ্ট হইলেন । তৎপর জাবাঁল! 

আর্পনার অনুগাী ঘষ্টী সছআঅ অশ্বারোহী খুষ্টিয়ান আরব. 

লৃহিত. ৫য সকল সুীয় গ্রাম নগর '্সররদের সহিত: কোন 

প্রকার সন্ধিহতে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগের সর্ব্বোচ্ছেদ বিষয়ে 
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সর্বপ্রকার ক্ষমতা প্রান্ত হইয়া! প্রেরিত হুইপেন। সর্বশেষে 

মহাসাম্ত ম্যানুয়েল রোমের তৃবন-বিখ্যাত প্রিতোরিয়ান-সৈন্য 
ও শৃঙ্খলাবন্ধ সংশপ্তক-দল দহ ম্ধ্যভাগে থাকিব সমুদ্রায় বাহি- 

নীর সুশ্ঙ্খল1 রক্ষা! কর্িমা। চলিলেন | 

কিছু দিনের মধ্যেই ম্যান্থুয়েলের সুবন্দোবস্তে, কনাটরেন 

প্রচগ্ুতাপ্ন, কুরিরের প্রতাপে, সর্বোপরি জাবালার অত্যাচারে 

আরব শিবিরে আপার প্রপার ক্রুদ্ধ হইয়া! গেল । তখন তীহার! 

বুঝিতে পারিলেন, শক্র-সৈন্য নিতান্ত নিকটবন্তী হইয়!ছে। 

মোললমাঁন-শিবিরে ঈবৎ্ চাঞ্চলা ও সত্বরত। উঠ্লস্থিত হইল। 

কেহ অস্ত্র শস্্র শাণিত করিতে লাগিলেন, কেহ বশ? তরবার 

পরীক্ষা! করিয়া রাখিলেন, কেহ বা লৌহ-যুকুট বন্ম চন্দ সংস্কার 

করিয়া প্রস্তত হইতে লাগিলেন। শিবিরের চারিদিকে রক্ষি-সৈন্য 

সন্নিবেশিত ও দূর-প্রদেশে গুপ্তচর প্রেরিত হইল । 
আর বিলম্ব নাই, কোন্ সময়ে এই প্রলয় কার্ধয আর্ত» 

হইবে, তাহার জন্য সকলেই উৎ্কিত, আরব-শিবির ্িকতর 

স্থুনিয়মিত ও সুশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। তখন অহাপামস্ত আবধু- 
ওবিদ1 এক সগ্চর-সভ1 আহ্বান পূর্বক সমুদায় আরব দলপতি, 

সন্তরান্ত-বর্গ ও সৈনিক-পুরুধ এবং সাধারণ যোদ্ধ'ব্গের সহিত 

ইতিকর্তব্যত! বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন । 

আবু-ওবিদা বলিলেন, আমার গৌরবান্বিত ভ্রাতৃগণ ! আমি 

সেনাপত্তি-বযোবৃদ্ধ বলিয়া তোমাদের হিত-চিন্তায় ও পরি- 

* চর্ধ্যায় নিয়োজিত হইয়াছি, নতুবা! তোমাদের ছইতে আমার 
অন্য কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা নাই । তোজ্কর! উপস্থিত বিশ্নয়ে 

স্ানীকে _সংপরামর্শ প্রদান কর। বুদ্ধ আবু-সৃফিঘ়ান মকার 
৫৯ 



৫৪ প্রবন্ধ-কৌমুদী। 

প্রধান-বর্গের সহিত একমত হইয়া বগিলেন, আমর! যুদ্ধার্থ 
সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি; আমর! স্থান কাল সংখ্যার প্রাতি কখনও 

বিশ্বাস স্থাপন করি নাই, ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও অনুগ্রহই আমা- 
দের একমাত্র নির্ভর-স্থল। যেলকল স্ুরীয় প্রজা আমাদের 

রক্ষণাধীনে অভয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, রোমীয় কু্ধুরেরা প্রচণ্ড 

লোমহ্র্ষণ অত্যাচারে তাহাদিগকে নিশ্পেষিত করিয়া! ছুমিবার 

বেগে আমাদের সমীপস্থ-প্রায় হইয়াছে । এমন সময়ে আমরা 

উদাসীন ভাবে এখানে অবস্থিতি করিলে, অতঃপর লোঁকে 

আমাদের অভয্ব-বাক্য অকিঞ্চিৎকপ্ধ মনে করিবে, বিশেষতঃ ইহ! 
দ্বার! আমরা শক্রদিগের নিকট ছুর্বল বলিয়া প্রতিভাত হই- 

তেছি। সুতরাং আমর! তীব্রবেগে অখ্বসর হইয়া রোমক 

সৈন্যের এই প্রকার বিক্ষিপ্ত অবস্থাতে আক্রমণ করিলে শক্র 

পক্ষে ভীতির সঞ্চার হইবে । বিশেষ আমাদের অভয়-প্রাপ্ত 

অপ্রজাগণ রৌমকদিগের ভয়ে কম্পিত হইতেছে, এসময়ে আরা 

উপস্থিত 'হওয়া মাত্রই তাহার! আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিবে 
সুতরাং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই রোমকদিগকে অনেক 
প্রকার অন্গরিধা নিরাকরণ চেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে | 

আবু-মুফ্িয়্ানের প্রস্তাব নিতান্ত প্রশংসার সহিত পরিগৃহীত 

হইল। মহণলামন্ত তাহার পরামর্শীছসারেই কার্য করিতে ক্ৃত- 

প্রতিজ্ঞ হইলেন | 

সভাস্থলে পারস্য-সাম্রাজ্য বিজেতা, আর্ক, সাখনা,তাদমোর, 

হাওয়ান, বীর বিধবস্ত-কর্ভী,' দামেস্ক ও আঁজলাদিনের * 

অহসমর-বিজরী আু্তিরথ যোদ্ধা খালেদ বিন-অলিদ উপস্থিত 

ছিলেন । তিনি বলিলেন উশ্বয়ের শপথ, মোসলমানদিগের 



এরযুক যুদ্ধের পূর্বাভাস । ৫১ 

ঈশ্বন্ধে মদি উৎকৃষ্ট তর বলিয়া আমার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ন! হইত, 
তবে আমার বক্তব্য আঁর প্রকাশ করিবার আবশ্যক ছিল না। 
আমষরা এই দণ্ডে পুরোভাগে যাত্রা! করিয়! রোমকদিগকে, 

প্রতিরোধ করিলে, শক্র পক্ষের প্রথমতঃ কিঞিৎ অস্বিধা ৃষ্ট' 

চয় বটে, কিন্তু যখন তাহার! নিজের অদ্বীনন্থ ও পরিচিত দেশে 

থাকিয়! যুদ্ধ করিবে, তখন পরিণামে তাহাদেরই সম্পূর্ণ কল্যাণ 

হইবার সম্ভব । অপর পক্ষে আমরা পর-রাজ্যের অভ্যন্তরে 

প্রবেশ পূর্বক আমাদের স্বদেশ ও কেন্দ্রস্থান মদিনা হইতে 

দূরবর্তী হইয়া! শ্বপক্ষের সাহাফ্য ও পরামর্শ হইতে ঘঞ্চিত হইব । 
অধিকন্ত যে সকল স্ুরীয়-প্রজার প্রতি বিশ্বান স্থাপন পুর্ব্বক 

আমরা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব) তাহারা সকলই খুষ্টীয়ান, 
কেবল নিরুপায় হইয়াই আমাদের নিকট অভয় প্রার্থনা ও সরল 
ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু এখন প্রচণ্ড রোমক বাহিনীর 

সমাগমে তাহার! আর আপনাদিগকে অশরণ বিবেচন। করি- 

তেছে না। সুতরাং অবস্থার পরিবর্তনেও সে বন্ধুতা ও ঈর্€ 

লতার পরিবর্তন হইবে ন|, ইহা কল্পন] কর! যায় না। তাহাদের 

সহিত আমানের সন্ধির প্রকৃত,অর্থ এই--তাহারা আরবদের তর- 

বার হইতে কেবল অক্ষত থাকিবে কিন্ত তাহাদের সর্ধাঙ্গীন রক্ষণা- 

বেক্ষণ ও বিচার সম্বন্ধীয় অধিকার আমর! গ্রহণ করি নাই। 

বিশেষ যুদ্ধ নিতান্ত আসন্ন, বিজয়স্রী কোন্ পক্ষ অবলম্বন 
করেন, তাহার অনিশ্চয়তায় এসময়ে তাহাদের মন শন্দেহ 

দোলায় আন্দোলিত হইতেছে । সুতরাং তঞ$হাদের এসময়ে 

একত্র পক্ষ অবলম্বন করা বড় সংঘাতিক্১বিবর়। যন্টি এসময়ে, 
তাহাদিগকে তাহাদের নিজের ইচ্ছার অনুবর্তন করিতে দেওয়! 



৫২ প্রবন্ধ-কৌসুদী। 

যায়, অথচ কথা থাঁফে, যদি আমর! জয় লাঁভ করি, তবে তাহাদের 

সহিত পুর্ঘ নিষ্যম বলবং হইবে, তা! হইলে বং আমাদের 
পক্ষে অধিকতর কুশল । বিশেষতঃ আমাদিগকে সত্ববরেই এ ভীষণ 

স্থান পরিত্যাগ-পুর্ধক আরবের নিকটবর্তী হওয়া উচিত । 
তথা হইতে আমরা! অনায়াসেই স্বজাতি ও প্রধানবর্গের সাহাঁধ্য 
লা ক্করিতে পারিব। তাহাঙে রোমকদল আমাদের অনুসরণ 

পু্বক দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণে পরিশ্রান্ত ও আমাদের অধিকৃত ভূর্গ 

নগরাদির অন্তর্ধ্তী স্কবানের অন্তর্গত হইলে, আমরা জাল-বদ্ধ 

পক্দীরাজির ন্যায় তাহাদিগকে একত্র প্রাপ্ত হইব। যোঁপপ- 

মা নদিগের প্রতি হিত-কামনা ও আমার সরল-বিশ্বাম এবিষয়ে 

আমাকে মুখরিত করিম্াছে, এখন সব্দমসাধারণের অভিপ্রায় । 

খালেদ বিন-অলিদের পরামর্শের শ্রেষ্টত1 ও সারবস্তা প্রকাশ 

মাত্রই জাঁজলামান প্রকটিত হইল। সর্ধ্ঘ প্রথমে বয়োবৃদ্ধ 

এসামস্ত আবুন্থফিয়ান তাহার অন্ুবর্তন ও প্রশংসা কীর্ভন করি- 

লেন। সমস্ত মোৌদলমান শিবির হইতে হর্ষরাঁব ও খালেদ-বিন- 

অলিদের প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হইল। 
অনস্তর €মভাসামন্ত আবুওবিদা বিন-অল-জক্ণহ সনুদাঁয় 

সন্ধি সংস্থষ্ট গ্রীক উপনিবেশ ও সুরীয় প্রধানবর্গকে পত্র যোগে 

সমুদায় অবগত করিলেন । তাহাতে তাহারা আরবদিগের 

মহত্ব ও উদারতায় নিতান্ত চমত্কৃত ও প্রীত হইলেন। তৎপর 

নববিজীত ছুর্গপাল আরব সামস্তগণকে তাহাদের অধিকৃত স্কাব 

দৃ'ঢ়ক্ধপে রক্ষা করতে আদেশ দিয়া, সেনাপতি শিবির ভঙ্গ পূর্বক , 
'জাঘিয়া € দামস্কস্ দক্টেণ হাতে রাখিয়া! ইউফে,টিণ নদীর দিকে 
যাত্রা, করিলেন। তথায় এযমুক নগরের নিকটবর্তী স্থান 



এরমু যুদ্ধের পুর্বাভান। ৫৩ 

সর্ধসম্মতিক্রমে অনুকুথা বলিয়! নিদ্ধীরিত হওয়ায় শিবির সন্পি- 
বেশিত হইল । এই ভীষণ ক্ষেত্রেই ভুবন-বিজয়ী রোমের চির- 

বিজয় গৌরব ও লৌহমণ্ডিত বীরপুল্রগণ দরিদ্র আরবদিগের 
দ্বার নিশ্পেবিত হইয়া গিয়াছিল। রি 

* অধিকৃত দেশ পরিত্যাগ পূর্বক মোঁদলমানগণ স্বদেশে যাত্র! 

করিয়াছেন, এই সংবাদ স্বল্নকাল মধ্যেই রোমক শিবিরে প্রচারিত 
হইল । তাহার! মোললমানদিগের পশ্চাৎ গমন সম্বন্ধে কোন্ 

প্রকৃত কারণ স্থির করিতে না পারিয়। তাহাদের পলায়নই 

নিশ্চন্ন করিলেন। তাহাদের উত্সাহ পরম *বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হইল। তাহারা আমোদের পর আমোদ, পাপ হইতে পাপা- 

স্তরে পিপ্ত হইতে লাগিল। দিবাভাগে তীত্রঅভিষান কালে 

তাহাদের অশ্বখুরোখিত ধুলিপটল টক্রবাল প্রা্তে গাঢ় জলদা- 
কারে গ্রকটিত হইয়া আরবদিগর্কে উপহাস করিত, রাত্রিকালে 

দহ্যমান গ্রাম নগরাঁদি হইতে অগ্নিশিখা অত্যাচারের জিহ্বার 

ন্যায় বাহির হুইয়া মোসলমানদিগকে আপনার এস-বাসক্স” 
জাঁনাইত । সর্ধোপরি জাবাল। দশ গুণ প্রণ্তা পরিগ্রহ 

পূর্বক অত্যাচার বিলুষ্ঠনে দেশ মরুভূমি করিয়া, নরহত্যায় সিদ্ধ- 
হস্ত হইয়া, আরবদ্ধিগের সমীপস্থ হইলেন । ছুই” দিন পরেই 
ম্যানুয়েল সেই পরাক্রাস্ত বাহিনী সহিত দুর্ণিবার বেগে লোল 

হুতাশনের ন্যায় এরমুকে উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ 
করিলেন । . 

এরমুক-ক্ষেত্রে আরবদের বালক ও স্ত্রীষ্মোক ভিন্ন সপ্- 

চহ্বাকিংশৎ সহ্ত্র শন্্ধারী পুরুষ উপস্থিত হুইয়ুছিত্লেন, 

এতট্্যতীত প্রধানবর্গের সহিত কিয়ৎ-সংখ্যক কাফ্রিদাস. ছিল, 
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তাহাদের সংখ্যা পরিমিত হয় নাই । (তাহারা স্ব স্ব প্রভূ- 

দিগের শিবিরে গরিচারক, সরে শন্্র-বাহক ও আবশ্যক হইলে 

স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয্সা অস্ত্র সঞ্চালন করিত। কিন্তু বর্তমান সময়ে 

আরবদের মূল-সৈন্যের পরিমাণ ত্রিশ সহতজ্র ছিল, পরে স্বদেশ 
হইতে দাহাষ্য প্রাপ্ত ও পরিপ্রেক্ষী ও অগ্র-সন্ধানী লামস্তগণের 
দ্বার] উপচিত বল-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। এরমুকে মোঁসলমাঁন 

যোদ্ধাদিগের মধ্যে পর্দাতিক সৈন্য অতি অল্প, উদ্ারোহী 

সৈন্যের পরিমাণও অধিক ছিল না। প্রসিদ্ধ আরব অশ্বারোহী 

দলের সংখ্যা ,আবব শিবিরে সর্ববাপেক্ষা অধিক, তাহার! শক্র 

নৈনোর প্রতি বঙজ-বিছ্যাতের ভা আক্রমণ ও শত্রদলের 

তীব্র আক্রমণ কালে অচল অটল পর্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান 

থাকিয়। তাহাদের ভীষণ প্রতিরোধ উভয়েতেই বিলক্ষণ দক্ষ 

ছিলেন । * আরবদিগের মধ্যে এমনদেশীয় পদাতিকগণ ধনুর্বাণ 

ও তরবার ধারণ করিতেন, হেজাজ ও মরুবাণী যোদ্ধদল বর্শা 

স্জন্ধবার ঝ্ববহারে সবিশেষ নৈপুন্য প্রকাশ করিতেন । 

অপর পক্ষে সমুদায় রোৌমক বাহিনী সম্রাটের বেতন-্ভাগী 

তে মূল সৈস্কে সংগঠিত । ইহাদের মধ্যে গ্রীক ও রোমক 
সন্ঠই অধিব্$। তীহার] বর্শ। তরবার লইয়া! যুদ্ধ করিতেন, 

উপকূল হইতে কতিপয় সহস্র সুবক্ষ গ্রীক গুপনিবেশিক 
আপিয়। এই দলের পুষ্টি সাধন করে। একলক্ষ প্রসিদ্ধ 

আরমানীয় ধনুর্ধার সম্রাটের ভূত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। রোমক 

বাহিনীতে পরিয্ন-অস্ত্র ধারী যোদ্ধাও নিতাস্ত অল্প দৃষ্ট হইভ না। 

ী এু্িনব, আরও তিন রা শিবিরানুসঙ্গী তাঁহাদের, সমভিব্যঠহারে 

ছিল, আবশ্যক হইন্সে ইহারা ও যুদ্ধ কার্যে নীত হইত । *ইহা- 
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দিগের পুরো ভাগে জ্বালা আপনার প্রকাণ্ড শিবির ও বিপুল- 
বল বিন্যাস করিয়া অন্বস্থিত হইলেন । 

এই সময়ে ম্যান্গয়েল অতি সতর্ক সেনাপতির ন্যা় কার্ধা- 

হপরতা প্রকাশ পূর্বক, সঘুদায় বিষয় স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিতে 

লাগিলেন । তিনি কুরিরকে আহ্বান পূর্বক আরবদের সহিত 
সন্ধির পণ নির্ণয় করিতে, বিশেষ গোপনে তাহাদের বল পরীক্ষা 

করিতে অনুমতি করিলেন। কুরির সহত্র দৈনিক পুরুষ সঙ্গে 

লইয়া উত্রুষ্ট কৌষেয় বস্ত্র পরিধান পুর্ধক আরব সেনাপতির 

সহিত নাক্ষাৎ-কামী হইয়৷ আরব শিবিরের পর্য্যন্ত দেশে উপস্থিত 

হুইলেন। তাহার সমভিব্যহারে এক বুদ্ধ পুরোহিত অগ্রলর হইয়! 

তাহার অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন, মহাঁসামন্ত আবুওবিদ! 

তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহণ পূর্বক শিবির হইতে, নিক্কান্ত ও কুবি- 
রের সম্মখীন হইলেন। এমন কি তাহাদের অশ্থের *গ্রীবাদেশ 
পরস্পর সম্মিলিত হইল । কুরির তাঁহাকে বযোবৃদ্ধ ও প্রতাঁপবান্ 

দর্শনে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সন্ধির প্রস্তাব নিবেদন করিলে? 

অংবু-ওবিদ। বলিলেন, আসাদের সন্ধির পণ ত অনেক বার বিজ্ঞা- 

পন করিয়াছি। আমরা পার্থিব ধন সম্পত্তি ভূমি সাম্রাজ্য 

গ্রভৃতির অন্ভিলাষী হইয়া পরদেশে উৎপতিত হই রাই! ভূলে 

পবিত্র এসলাম-ধন্ম বিস্তারই আমাদিগের এক মাত্র উদ্দেশ্য, 

যদ্দি আপনারা উহ! গ্রহণে আপত্তি না করেন, তবে আমর1 এই 
দ্ডেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিব। আপত্তি হইলে প্রত্যেক 
পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষ নিয়মিত জজিয় দান করিয়! সুখ স্বচ্ছন্দে বাস 

করিকে পাবেন যদি এই উভয় পণই মনোনীত না হয়, তুবে » 

তরবারী আমাদের উভয়ের বিবাদ মীদাংঠা। করুক। রগ ও 
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মর্ত ঈশ্বরের বস্ত্র, যাহাকে ইচ্ছা তিনি তাঁকেই সমর্পণ করি- 
বেন। ইহার আর পণ প্রস্তাব কি? কুরির ভগ্মোৎসাহ হইয়! 
প্রত্াণবর্ডন করিলেন । 

৮. আরব সৈন্যের প্রত্যাবর্ভন কালে ম্যানুয়েল ভাছাদের পরা- 
ক্রম সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার যুদ্ধ 
ক'খুয়ন একরপ নিবৃত্ত হইয়াছিল। তিনি জাবালাকে আহ্বান 
পূর্বক অবহিথা প্রকাশ করিয়া, পুনর্ধার বলিলেন দেখুন, রোমক 

দিগের বিশ্বদাহী রোধ কাহারও প্রতি সহস। সম্পতিত হওয়। উচিত 

হয়না । আমর! সাধ্যমতে বিনা,রক্তপাতে এই দরিদ্র দলকে 
নিরজ্ত করিতে চেষ্ট! পাইব, যদি অকৃত-কার্ধা হইয়া শঙ্ত্র বিস্তার 
করিতে হয়, তবে সমস্ত, আরব জাতি আমার শন্ত্র প্রয়োগের 

বিষয়ীভূত হইবে কিন্তু প্রথমতঃ তাহাদের অভাব ও প্রার্থনা 
তবগত হওয়া আমাদের কর্তব্য, এই জন্য এক জন প্রধান আরব 

আমার সমীপস্থ হন এই অভিপ্রায়; বিশে আপনি তাহাদিগকে 
স্ত্িদেরপক্ষ হইতে ভয় প্রদর্শন করুন। 

জাবালা আরব শিবিরে এই সংবাদ প্রেরণ করিবাগান্র 

মহ্ত্মা আবাদ বিন-সাখাত বর্শে চর্ষে সুরক্ষিত ও অস্ত্র শঙ্কে 

বিভূষিত হইয়া উৎকৃষ্ট বনাযুজ অঙ্থে আরোহণ পূর্বক তথায় 

উপস্থিত হইলেন । জাঁবালা রোমকদিগের ধন, সম্পদ, প্রতৃত্ব, 
পরাক্রম, সংখ্যা-প্রাচুর্য্য বন্ধ চন্ম অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতির বর্ণন করিয়া 

তাহীকে সন্ধির দিকে অভিলাষী হইতে বলিলেন। কিন্তু আবাদ 
বিন-লাগাত হর্লিয়। বলিলেন মহাশয় ! আমর) পার্থিব সুখ ও 

* সম্দ্বদের। প্রতি বড় অধিক অনুরস্ত নহি। মুদ্ধে'পরাজগ্ন হইলে 

আমর! ভীবম ভিন্ন আর কিছুই হারাইব না, কিন্তু পরঃাকে 



এরমুক যুদ্ধের পৃর্বাভাঁস | ৫৪ 

অনন্ত জীবন । তথাপি আমরা সন্ধির প্রস্তাবে অসম্মত নহি । 

হয় মুসলমান ধর্ম অবলম্বন, নতুবা জজিয়া প্রদান; অস্বীকার কর 

তবে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে সমুদায় মীমাংসা করিয়। লও |. 

ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট হয়, আমাদের প্রেরিত পুরুষ আমা- 

দিগকে রোম ও পারস্য সাআ্াজোর অধিকার প্রতিশ্রুত হইয়া" 

ছেন। তুমি আমাদিগকে দরিদ্র মনে করিব ভিক্ষা স্বরূপ 

যংকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান অঙ্গীকার করিতেছ, আর ছুই দিন যুদ্ধ 

করিলেই ত আমরা তোমাদের সকলই পাইতে পারি । মনে 

রাখিও আমরা আর্থর অভিলীষী নহি। [মরা পরম দরিদ্র, 

আমর! অর্থ-তষ্ায় বিচলিত হঈ নাই, আজ পৃথিবীর স্বর্ণ রৌপ্য 

মণি রত্ব ধন সম্পদ ভস্তগত হইলেও তাঁভা বিতরণ করিয়া কাল 
আবার এই অবস্থায় উপস্তিত হইব । আমাদিগকে অর্থ প্রদান 
পূর্বক আপনকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া! ফল কি, বরং যুদ্ধক্ষেত্রে আমা- 

দিগকে শল্প বলে পরাম্মু ও দূর করির দেওয়াই তআপনাদদুর» 
পক্ষে মঙ্গলকর | জাঁবালাঁকে নিরব দেখিয়া আবাদ প্রত্যাবর্তন 

পুর্্বক সেনাঁপতিকে জমুদার নিবেদন করিলেন। 

এদিকে ভুনবালা অকৃতকার্য হইয়া বিকৃত মুষ্ে ম্যান্থুয়েলকে 

যাইয়া আদ্যোপাস্ত নিবেদন করিলেন্। ম্যানুয়েল বলিলেন 
বিলক্ষণ, কুরির অনুমান করিতেছেন, আরব শিনিবে ত্রিশ সহ 

সৈন্যের অধিক নাই ; আপনার অধীনে যাট সহস্র অদীন-পরাক্রম 

যোদ্ধা সুসজ্জিত বিশেষতঃ তাঙ্ারা প্রতিপক্ষের সজাতীয়। আপ- 

। নার ছুই জন বন্দীবুত লৌহ মুকুট-ধারী বীর পুরুষ কি তাহাদের 

এক কুন ক্ষুধার্ত ্ গীণকাঁয় অরক্ষিত শরীর দরিদ্র আরবের সমফ্কক্ষ ? 

নহে? 'মাপনি তরববার বলে তাহাদিগকে নিরস্ত করুন, ক্র 
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দিগের অধিকৃত সমুদায় প্রদেশ অর্থাৎ জাঁবিয়। হইতে শিরিয়ার 
অর্ধেক সহিত সমন্ত আরবদেশ আপনাকে সমর্পিত হইল । 

রোম সম্রাটের সর্ব প্রধান মিত্র বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য 

আপনার পক্ষে এই উপযুক্ত অবনর । আপনি সহাক়-স্গীন 

'নহেন, এই দেখুন নিখিল পৃথিবীর ভাগ্য-চক্রের নিয়মনকারী 

রোম-সাস্রাজোর উগ্র-পরাক্রম বীর-বাহিনী আপনার পৃষ্ঠ- 

পোষক, আপনি অগ্রনর হউন, ৰিলম্ব করিতেছেন কেন ? 

জাবাল। অতি প্রবীণ সেনাপতি ছিলেন। তিনি আপনার 

ব্যুহ বিন্যাস ও তাহা সমধিক পরিমিত সৈনিক-বৃন্দের সমাবেশে 
যথেপযুক্ত দৃ়ীভূত করিয়া অগ্রসর হইলেন। দিবাঁবসান কালে 
জানালার বিক্রান্ত-বৃহ 'আরব শিবির হইতে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতে 

লাগিল।, উহ্ছা সুবর্ণ খচিত, সমুন্ত কৌষেয় পতাকা জালে 

সমাকীর্ণ, স্থানে স্থানে বহুবিধ মণিরত্ব বিখচিত দারুময় ক্রুশ 

হইতে চি প্রতিঘাতী কিরণ বিচ্ছুরিত হইতেছে । কোন স্থানে 

দীর্ঘ প্রশস্ত ভাশ্বর তরবার সকল হুইতে বিহ্যুৎ্প্রভা প্রতি- 

ফলিত হইতেছে । কোন স্থান অধিজ্য-ধনুঃ ও বদ্ধ-তুণীর 
রাজিতে ছুর্সিন্রীক্ষয,কোন স্থল প্রনীপ্ত অস্ত্র-কণ্টকঞ্জালে বিভীষণ, 

কোথাও বা উন্নত-বপুও অশ্বারোহীগণের উজ্জ্বল লৌহ-মুকুটে 

বিজ্যয়-গৌরৰ ক্রীড়া করিতেছে, ফোন স্থান বা পদাতিগণের 

সমুজ্ল বন্দ চর্মের প্রকটিত কিরণে প্রাতিভাসিত। সর্ববোপরি 

জাবালার বীরত্ব গৌরব চতুর্দিকে ভীতি বিশ্বয়, স্বপক্ষে আনন্দ, 

প্রতিপক্ষে বিধাদ বিস্তার করিতেছিল । দ্রিনকরের কিরণরাজি, 

' ফিরিয়া জুরম্য পর্ববশৃঙ্গে আরোহণ করিবার পূর্বেই অর্বরবগণ 

লারালার মেঘরুতান্থকারী সেনাপতি ও টসনিক বৃন্দের সৈন্য- 
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পরিচালনার গম্ভীর আদেশ ও রণবাদ্য শুনিতে পাইলেন । 

জাবালাকে অগ্রপর হইতে দেখিয়া আরবগণ একে অপরকে 

সতর্ক করিতে লাগিলেন । মহাসামস্ত আবুগুবিদ| তাহাদিগকে: 

উৎমাহ প্রদান ও শ্রেণীবদ্ধ করিতেছিলেন, স্বরক্ষণ মধ্যেই 
তাহারা প্রক্কত রূপে সন্নিবেশিত হুইয়। যুদ্ধের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়-, 
মান রহিলেন, এবং প্রধানবর্গ তাহাকে আক্রমণে ধাবমান 

হইতে অন্ুরোধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে খালেদ বিন-অলিদ 

সহস! তথায় প্রাছুভূত হইলেন । খালেদ বলিলেন দেখুন, 
পুরোভাগে জাবালার পরাঁক্রাপ্ত বাহিনী অশ্রপর হইতেছে, উহা! 

আমাদের সজাতীয় য্টী-সহজ্র যোদ্ধায় সংগঠিত । আমরা 

আমাদের সমুদায় বল লইয়া ইহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে 

দি তুষ্টিয়ানদের মুল টৈন্য আমাদের প্রতি ধাবমান হয়, তবে 
আমর! নিতান্ত বিপন্ন হইব। আমার বিবেচন। অনুলারে অভ্তি 

অল্প সংথাক লোক যাইয়া ইহাদের সহিত যুদ্ধে প্রন হওয়া, 

উচিত, বদি আমর! সেই ক্ষুদ্র বল লইয়] ইহাদিগকে *পরাজিত 

ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়। দিতে পারি, তবে শত্রু পক্ষে বিষম ভীতির 

সঞ্চার হইবে এবং আর কোন কালে তাহারা আত্তাদের সম্মুথে 

দণ্ডায়মান হইতে পারিবে না। আবুওবিদা বলিলেন উত্তম 

কল্প, আপনি কত সৈন্য লইয়া অগ্রপর হইতে অভিলাষ করেন? 

খালেদ রললিলেন ত্রিশ জন। বৃদ্ধ আবুস্ুফিয়ান বলিলেন 

ঈশ্বর আমাদের এক জন ছুই জন কাফেরের সহিত এবং শত 

জন ছুই শত জন কাক্ষেরের সহিত যুদ্ধ করিধে এই আদেশ 
করিযুঠুছেন, কিন্ত আপনি এক জনকে& ছুই হাঁজার ৯ যোচ্ধার £ 
বিপক্ষে প্রেরণ করিতেছেন । একি সম্ভব! ইহা সম্পূর্ণউপ- 



৬৪ প্রবন্ধ-কৌমুদী 

হসনীয় । থাঁলেদ দৃঢ়তী প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমার 
এ গার্ান্য জীবন ত ঈশ্বরের কার্ধে উৎসর্গ করিয়াছি, শক্রর 

শন্্াথাতে রণক্ষেত্রে পতিত হওয়াই এখন আঁমার এক মাত্র 

অভিলাষ । বিশেষ এই শিবিরে আমি এমন তীব্র-প্রহারী,দৃঢ় 
ধৈর্যশালী অতিরথ যোদ্ধগণকে অবগত আছি, তাহারা ত্রিশ 

জন কেন, প্রত্যেকেই এই ষাট সহজ্ের বিরুদ্ধে অস্ত্র উদ্যত 

করিতে আগ্রহান্বিত। আবুওবিদা বলিলেন তবে আপনি 

জীবনের প্রতি আর অল্প মাত্র অন্ুগ্রহ প্রদর্শন করুন, আপন- 

কার অভিলবিত আক্রমণ কাঁধ্যে পরিণত করিতে ষাট জন 

ঘোঁন্ধী লইয়া অগ্রসর হউন। খালেদ স্বীকৃত হইলেন । 

খালেদ আপনুর নিতান্ত বন্ধু, পরী ক্ষিত পরাক্রম, শস্ত প্রতাপ 
সম্পন, শুভাপবান্ বীরগণকে নির্বাচন করিলেন। জোবের 
বিন অল-আওয়াম, ফজল বিন-আব্বাছ, আবদুল রহমান বিন 

আবু কর, আবছুল্লা বিন-ওমর, কাইকা, মরক্কাল হাম্বাম, 

রাফেই, জেরার প্রভৃতি এবং তৎসঘৃশ অদীন পরাক্রম পুরুষগণ 

নির্বাচিত হইয়া খালেদ বিন অলিদের নিকট উপস্থিত হইলেন । 

থ[লেদ সমুদান্ন বিবরণ তাঙ্ছাদিগকে অবগত কক্ষিলে, তাহাদের 
বদন মণ্ডল উ্রৎসাহ ও হর্ষের সঞ্চারে প্রক্ষরিত বিষেচনা হইল, 

1বুগুবিদা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। 
এদিকে রজনী সমাগত হইল, জাবালা মোসলমানদিগকে 

স্ুধ্যবস্থিত দেখিয়! সহলা! আক্রমণ ন। করিয়া শিবির লন্গিবেশ 

করিলেন নির্বাচিত মোগলমানগণ স্ব স্ব পটমণ্টপে গমন পূর্বক 
' নির্থমিত্, উপাসনা, ্কবস্তুতি ধ্যান ধারনায় রজনী অত্বাহিত 

করিলেন! প্রভাত কালে চারি দিকে আফ্কান ধ্বনি হইলে 
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উাহার। জল-সংস্কার করিয়া উপাসনা শেষ করিলেন। সিরি- 

যার প্রচণ্ড ছুর্যের আলোক উন্নত পর্বত শুঙ্গে পতিত হইবার 

পূর্বেই খালেদ. বিন-অলিদ সুসজ্জিত হইয়া! শিবিরের পুরো- 
তাঙ্তগ. উপস্থিত হুইলেন। ক্রমে সেই স্থানে একে একে ষাঁট জন 
শত্্রধারী পুরুষ তাহার সছিত আঁসিয়। সম্মিলিত হইলেন । সর্ব 

শেষে জোঁবের বিন-আওয়াম উপস্থিত হইলেন। তাহার 

দক্ষিণ পার্খে অশ্বারোহণে তদীয় সহধর্দ্িণী আসমা বিস্ত-আবু- 

বকার, বামভাঁগে আবছুল রহমান বিন-আঁবুবকার উপস্থিত হই- 

লেন। মহাসামস্ত আবু-ওবির্দ। তাহাদিগকে গ্বেহ-মস্যণ দৃষ্টিতে 

বিদায় করিতে ছিলেন । তাহার চক্ষু অশ্রপূর্ণ-ক পুনঃ পুন£ 

রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল। যোদ্ধগণ একে একে তাহার সমীপস্থ 
হইয়া! আশীর্বাদ গ্রহণ পুর্বক বিদায় হইলেন । তীহ]র! লৌহ- 
মুকুট পরিহিত, আয়স তহ্থত্রে বিমণ্ডিত, সর্ধাঙ্গে প্রহরণ জাল, 

পৃষ্ঠে ছুর্তেদ্য চর্দ্টফলক ধারণ করিয়াছেন । তাহাদের অধিষ্ঠিত: 

অশ্ব-সমূহ বিশুদ্ধ বনাঁথুজ-বংশোত্তব, স্থুলক্ষণ, উন্নত শরীর, খর্ব 

গরীব, তেজোগর্কে নৃত্যতপ্রায়। তাহার ধীর গল্ভীরে. নীরবে 
পুরোভাগে যাত্রী করিলেন। সর্বাগ্রে মহাকায় উগ্রকর্ম! 
খালেদ বিন-মলিদ, তিনি হৃদয়োন্মাদকর সাহস সক্ষীত গান 

করিয়। চলিলেন । 

জাবাল! আরবদিগকে ভীতি প্রদর্ণণ মানসে আপনার 

পরাক্রান্ত ব্যুহ বিন্যাস করিয়! দগায়মান হইয়াছেন । এমন 

সময়ে খালেদ হিং অলিদ আপনার ক্ষুদ্র দল সহ তথায় উপস্থিত 

হইলেন্চ। জাবাঁল! অগ্রসর হুইয়। বলিলেন, আরব গণের 
স্বাগত হউক! খালেদ বলিলেন,আপনি প্রতারিত হ্ুইতেছেন, 

৯১০ 
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আমর। কাগজ ফলকে সন্ধি-হুত্র লিপিবদ্ধ করিতে আগমন 
করি নাই, বর্ধে চর্শে, বীর পুরুষের হৃদয়ে বর্শা তরবারের উদ্র- 
প্রহার অস্কিত করিতে আলিয়াছি। জাবাল! হাসিয়া! বলিলেন, 

সেত পরের কথা, এখন আসিয়া শিবিরে আসপ গ্রহণ করুস 1 

খালেদ শ্মিত-মুখে বলিলেন, আমাদিগকে অন্ন সংখ্যক দেখিয়। 

ছুত বলিয়া যনে করিয়াছেন, আমর। প্রকৃত দূত নহি। 
আমর! যাঁট জন আসিয়াছি, শুনিয়াছি আপনার টৈন্য দলে 
ষাট হাজার যোদ্ধ। বিদ্যমান। আমাদের এক জন আপনার 

এক হাজার লোকের সহিত 'প্রতিধোগিতা করিবে ইহ 

কঠিন নহে। জাবাল। বলিলেন, খালেদ! আমি মনে 
করিয়াছিলাম, ভুমি জ্ঞানবান, লোক, কিন্তু এখন দেখিতেছি 

তুমি সম্পূর্ন অপদার্থ। তোমার ধ্বংশ-প্রবণ নিয়তি ও অহঙ্কার 

তোমাকে বিনাশ ও সাক্ষাৎ মুত্যুর সমীপন্থ করিয়াছে । তোমার 

স্বিমৃষ্যকারিতা কি ফল প্রনব করিতেছে, তাহা এই ক্ষণেই 
তুমি বুঝিতে পারিবে । যখন এই সকল বিক্রাস্ত বন্দাবৃত বীর-- 

গাভ়ান, লখম, অজম বংশীয় সিংহ-সংহনন অতিরথ পুকুষগণের 

দ্ধ বর্শা, প্প্রচণ্ড তরবার তোমাদিগকে আবৈষ্টন করিয়া 

লইবে, তখন আর পরিভাপ করিবার সময় থাকিবে না। ভবি- 

ফাতের আরও একটুকু দূরে দেখ, তোমাদের শবদেহ এই অনাবৃত 
ত প্রাতঃসন্ধ্য। শকুনী গৃধিনী শৃগাল কুকুর দ্বারা ভক্ষিত ও 

তস্ততঃ আকর্ষিত হইবে। অস্থিরাঁজি দীর্ঘ কাল শিরীর 

ও শীত, ভীষণ উত্তাপ, অবিরল জলধার। ভোগ করিয়। অবস্ব ' 

| অাদ লাঞ্ছনা স্থোগ করিবে । কেবল পরস্বাপহরণঞপ্রবৃতি 

তোধীদের হৃদস্স অধিকার করিয়া রহিয়াছে, দামান্য জীবন 

রা 
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দরগৈর কথাও চিন্ত। পথে উপস্থিত করিতে পাঁতিতেছ না, 

বিলক্ষণ, নিজের বসত ফল ভোঁগ কর। 
এই বলিয়। জাবাঁলা! রোধষাবেশে প্রত্যাবর্তন পুর্বক সৈনা 

শ্রেগীর পুরোভাগে উপস্থিত ও আশ্বের পর্ষযাণ-রেকাবে ভর করিয়া 

উন্নত হইয়া চীৎকার করিয়া? বলিলেন, বীরগণ ! এই হতভাগ্য 

দিগকে বধ কর, এই লোভী পরশ্বাপহারীদিগের এক গ্রানীও 

যেন এস্থান পরিত্যাগ করিতে ন। পারে । 

প্রলয় কালীন প্রচণ্ড বাঁত-বিক্ষোভিত, উচ্চগ তরঙ্গমাল। 

সমাকুল ভীষণ সমুক্র-প্রবাহের ন্যায় জাবালার পরাক্রান্ত 
বাহিনী মোসলমানদিগের ক্ষুদ্র ব্যুহের, উপর সম্পতিত হইল । 
চারিদিক হইতে যোদ্ধুগণ শানিত তরবর ও দীপ্ত বর্শা 

বিস্তার করিয়' সেই দিকে ধাবমান হওয়ায় রণ স্থঙ্জ নিতান্ত 

ছর্গম হুইঘা উঠিল। সঞ্চালিত অস্ত্র শস্ত্রের উজ্জল ঝলক, 
অশ্বের পদধ্বনি, হেষারব, বীরপুরুষদিগের ঘোরঃ+যোৌধরীব” 

দ্বৈরথ-সংগ্রাম প্রার্থী যোদ্ধবৃন্দের হুহস্কার ও গর্জন শব প্রলয় 
কালীন জলদ-নিঘেষের ন্যাক্ক চারিদিক বিকম্পিত করিয় 

তুলিল। মোসলমানগণ অগ্রসর হইয়া! তাহাদিগকে আক্রমণ 

করিলেন স্থৃতরাং খ্রীষ্টিয়ান ধনুদ্ধরগণের বাণ সঞ্চালনের অবসর 

রহিল না। ছুই দলের অশ্বের কবিকা পরস্পর সংস্পৃষ্ট হইল, 

হাতে হাতে যুদ্ধ আরস্ত হইল, প্রত্যেক জন আপনার নিকটস্থ 

প্রতি পক্ষের সহিত শঙ্্-ক্রীড়াক় প্রবৃত্ত হইলেন । অবির 

বীরপুক্তুষদিগের বর্ম চর্দ লৌহ মুকুটে উগ্র বর্শ। ও তীব্র তরবারের 
নিদারশ। আঘাঁত পতিত হওয়ায় রণস্থল ভীঙ্বণ আরাবে "পরিপূর্ণ 

হুইল। রোমক ও আরব উভয় দলই বিবেচনা» করিলেন, 



৬৪ এরমুক যুদ্ধের পূর্বাভাস । 

খালেদ বিন-অলিদ ও তাহার অবিমৃষ্যকারী সহচরগণের আর 

মুক্তির আশা! নাই। 

মোদলমান বীরগণ তহলিল ও তকবির সংযুক্ত যোধরাঁব 

করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাহাদের জয়-ধ্বনি বিলীন 

হইবার পূর্বেই তাহারা শ্রীষ্টীয়দিগের দ্বারা সম্পূর্ণ বেছ্িত হইয়। 
গেলেন। প্রচণ্ড আক্রমণে তাহাদের ক্ষুর্র ব্যুহ বিশীর্ণ হইয়। 

গেল। তাহারা আত্মরক্ষণ ও পর-ধর্ষণ উভয় কার্য্যের স্থবিধ। 

ও স্থানের অন্গুকূলতা অন্বেষণে ক্রমে ক্রমে পরস্পর পৃথক হইয়া 

পড়িলেন। কত জন সেই ভীষণ যুদ্ধ কালে সম্পূর্ণ সথায়- 
বিহীন হইয়! সন্স্ত প্রচণ্ড সিংহের ন্যায় হইয়া উঠিলেন, কত 

জন বাঁমপার্থ্ব হইতে সহকারী নিহত হওয়ায় সেই দিকে ঘোর 

তর আক্রমণে শক্রুদল মখিত করিতে লাগিলেন, কেছ দক্ষিণ 

পার্খ হইতে সাহায্য বিরহে জীবনে নির্মম হুইয়! শত্রু ব্যছের 
১ ঘণ সন্মিবিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিলেন । এই রূপে ঘোর যুদ্ধ 
হইতে লাঁগিল। 

বীর পুরুষের! সুদীর্ঘ দীপ্ত বর্শা লইয়! বৃহৎ মণ্ডলাহুক্রমে 
আরব্য অশ্খের তীব্র গতিতে নিমেষ মধ্যে আবর্তন পুৰ্বক 

বর্শা যুদ্ধ করিয়! জীবন সফল করিলেন, কেহ সমধিক নিকটস্থ 

হুইয়| উগ্র তরবার প্রহরে প্রতিপক্ষকে বিদীর্ণ করিতে লাগি- 

লেন। চারিদিকে শোপিত-নদী প্রবাহিত হইল । অশ্বের তীব্র 

পদে, পদাতিকদিগের সর্প গমনে যোদ্ধাদিগের শবদেহ 

চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গেল। এই রূপে প্রতিক্ষণে । যুদ্ধের 

ভীধগতী! ও সন্তাপছ্ বুদ্ধি হইতে লাগিল । খালেদ * বিনা- 

অলিদ, ফজল বিন-আববাস, জোবের বিনঃআওয়াম, 
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আ'বছুল্লা বিন-ওমর,, আবছুল রহমান বিন-আবুবকর, মর- 

কাল বিন-হাশ্বাম এই ছয় জন একত্র থাকিয়া যুদ্ধ করিতে- 

ছিলেন, তাহাদের প্রতিজনের যুদ্ধ সহশ্র জন অতিরথ বীর 

পুফষের সহিত কথঞ্চিৎ তুলনীর হইতে পারে। করাল কাল 

তাহাদের অনুক্ষণ ভীষণ অস্ত্রের আজ্ঞাবহ হুইয়াছিল। বেল! 

সা্ধ দ্বিতীয় প্রহরে খালেদ বিন-অলিদ ও মরকালে হাশ্বাম অশ্ব 

হইতে অবতীর্ণ হইলেন। চারিদিগ হইতে খ্রীষ্টায়গণ ধাবমান 

হইয়1 তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়! লইল | জোবের, খালেদ বিন 

অলিদকে এবং ফজল মাহাকআ্মী মরকালকে স্ব স্ব শস্ত্র-প্রতাঁপে 
রক্ষা করিতেছিলেন। যখন শক্রগণ তাহাদের চারিৰিগে 

নিতান্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল, তাহাদের মণ্ডল নিতান্ত নিকট- 
বস্তী হইতেছিল, তখন মহাত্মা জোবের প্রচণ্ড বর্শ! গ্রহণ পূর্বক 

ভীষণ শার্দ,লের ন্যায় সেই দিকে ধাবমান হইলেন এবং এইরূপ 

তিনি খালেদ বিন-অলিদের দিক হইতে আততায়ী শত্র ব্য্বে 

প্রতি বিংশতি আক্রমণ করেন) প্রত্যেক আক্রমণে তাহাব 

ভীষণ বর্শা গ্রহারে এক এক জন প্রধান বীরপুরুষ নিহত হইয়া 

বেষ্টন পরিত্যাগ করিলেন। অনীন পরাক্রম স্ভজল আপনাৰ 

তীব্র প্রহারে শত্রগণের দেহ পরম্পরায় রণস্থল সমাচ্ছাদিত কাঁরয় 

তাহাদিগকে শৃগালের ন্যায় দূর করিয়া দিলেন। তখন ভীহাব! 
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ পূর্বক আপনাদের ক্লান্ত অশ্ব পরিভ্য!গ 

কিয়! শত্রদিগের ছুই অশ্ব আনয়ন পূর্বক তাহাতে আধাৰ 

আত্ুরাঁহন করিলেন । গ্রতিক্ষণে যুদ্ধের উষ্ণতা ও কঠোরতা 

বুদ্ধি পাইতেছিল। এই সময়ে আবাদকঈ বিন-সামাজ অরপনাধ, 

পরাক্রঃস্ত ভূজবলে ও. শস্ত্-প্রতাপে খঙীয়-ব্যুহ বিদীর্ণ * করিষা 



ঈগককাছি 
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তথায় উপস্থিত হইলেন । তিনি দুর হইতে চীৎকার করিয়া 

বলিলেন, হে খালেদ! আমরা এই স্থান হুইতেই পরকালের 

প্রাঙ্গণে দণ্ডারমান হইব । খালেদ বলিলেন, ঈশ্বরের শপথ 

তুমি এ বিষয়ে যথার্থ অনুমান করিয়াছ,। খালেদ যাহা, 

অভিলাধী আজ সেই সৌভাগা উপ্রস্থিত;১ এখন একবার 

আসিক্সা আমার সহিত অশ্বের বল্গা'রজ্জ, সংমিলিত 

কর, আল্প। ও তাহার প্রতিজ্ঞাত ধন্মের যাহ। যথার্থ প্রাপ্য, তাহ। 

প্রদান কর। আরন্মরণ কর “অল জান্নাত তাহ তা যেলালে 

স্বযুফে-শ্বর্গ তরবারের প্রতিফলে" প্রতিষ্বিত। এই বিয়। 
তাহারা এক যোগে আক্রমণ করিলেন । রণস্থলে শোণিত নদী 

প্রবাহিত হইল, অস্ব উষ্ট ও সৈন্যগণের মৃতদেহে সমতল ছুর্গম 

হইয়া উঠিল। বড় বড় দামস্তরগণ সমরশীয়ী,সৈন্যণণ ভীতিবিত্রাস্ত, 
সেনাপতিগণ নিবে যুক্ত ও নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন । 

৬. €ব্ল। তৃতীয় প্রহরে সুসলষানগণ আপনাদের ক্ষুদ্রদলের 

অনুসন্ধানকাঁমী হইয়! তকবির ধ্বনি করিলেন, চারি দিক হইতে 

ইহার উত্তর প্রতুযুত্তর হইতে লাগিল এবং ঘেই মহারাবে প্রোৎ" 

সাহিত হইয়া স্কারবগণ লোল ভুতাশনের ন্যায়, সান্দ্র মেঘমণ্ডলে 

চঞ্চল বিছ্যুতের ন্যায়, সন্ত্রস্ত প্রচণ্ড সিংহের ন্যায়, পর্ধত শিখরে 

ভীষণ বজের ন্যায় চারি দিকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন, 

থৃষ্টীয়ানদিগের নিকট মেই কালানল তুল্য তেজস্বী বীরগণ 

মম্পূর্ণ অপ্রধূন্য, তাহাদের বল অদম্য, তাহাদের প্রহার অসহ্য 

বিবেচনা হইতে লাগিল। জাবালার সেই বিক্রস্ত বাহিন/তে 

ইতোস।হ৫ও পরাজয়ের পুর্ব লক্ষণ উপস্থিত হইল । জাবাঁল। 
চারি দিঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পুর্বক দেখিলেন, তাহার পরাক্রাস্ত 
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সামস্ত ও কুটম্থগণ যে সকল বিজয় পতাঁক! উড্ভীন করিয়াছিলেন 
তাহা আরবদ্দিগের দ্বারা অপহ্ধত ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, 

তাহার পরাক্রান্ত বীর-বাহিনীতে রক্ষিত প্রধান ক্রশেরও সেই 

দ্লশী ? জাবাল! ক্রোধ ও লজ্জায় বিবর্ণ হইয়! চীৎকার পুর্বক কোঁধ 
হইতে কৃতাস্তের জিহ্বার ন্যান্ অসি নির্মক্ত করিয়া লইলেন | 

উহা! আদ জাতির ভুবন বিখ্যাত তরবার, জাবালা বনি-কোন্দার 

নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহা প্রস্তর বিদারী, 

যাহাতে পতিত হয়, তাহ! সম্পূর্ণ দ্বিধা না করিয়া? এ পর্য্যস্ত 

পরাহত হয় নাই, জাবালা আঁপনার রক্ষী সৈন্য সাহত ধাবমান 

ইইলেন। কিন্তু আরবদ্দিগের গভীর কণ্ঠের জয় ধ্বনিতে, 

ভীষণ আক্রমণে, আহতদিগের আর্তনাদে, প্র্নার যন্ত্রনায়, উন্মন্ত 

অশ্ববৃন্দের উচ্ছ্ঙ্খল গতিতে, ভীতি বিহ্বল সৈন্যগণ্রে পলায়ন 

চেষ্টায় রণ ভূমি নিতাস্ত ছুর্গম হইয়াছিল; তদর্শনে জাবাঁপার 

অভেদ্য লোহ মুকুটে সুরক্ষিত মন্তিক্ষের মধ্যে ভীতি এবং 
ত্রিগুণিত বর্ম ভেদ করিয়া! আরবদের প্রতাপ তাহার হৃদয়কে 

আক্রমণ করিল। জাবাল। কিছুই করিতে পারিলেন না । 

দিবা অবসান কালে আবু-ওবিদা অশ্বাধ্রাহণ পূর্ব্বক 

মাঁমস্তগণকে আহ্বান পুর্ধক বলিলেন আপনারা কোথায় ! 

আপনাদের ভ্রান্গণের উদ্দেশ করুন। সৈনিকগণ বলিলেন, 

আমরা গ্রস্তত, অগ্রমর হউন। আবু ওবিদা সমুদায় সৈন্য 
লইর। রণ স্থলে উপস্থিত হইন্না দেখিলেন, থৃষ্টিয়ানগণ পলায়ন 
কন্ধিম়াছে, আশ্ উদ্ যোদ্ছুগণের মৃত দেহে মহা-প্রাস্তর সাচ্ছাঃ 

দির্ভী, খালেদ বিন-অলিদ অধীর হই মুখমণ্ডলে পুনঃ পুনঃ 
উপেটাম্ঘাত করিয়। স্কতিলাঁপ ও আত্মগ্রনি প্রকাশ করিতেছেন 



৬৮ এরমুক যুদ্ধের পূর্বাভাস । 

আর উনবিংশতি জন তাহার পার্থ. দণ্ডায়মান ; তাহাদের 
বর্ম চঙ্দবের সর্বস্থবন ঘনীভূত রক্তচাঁপে সমাবৃত ; তাহারাও 

দীন ভাবে দীড়াইয়া রহিয়াছেন । মহাসামস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 
খালেদ আপনার অবস্থ। কিঠ খালেদ হাহাকার করিক়] 

উন্মন্তের ন্যায় বলিলেন, আমি মোদলমানদিগের পরাক্রাস্ত 

বীরগণের মধ্য হইতে চল্লিশ জন ক্ষয় করিয়া ফেলি- 

য়াছি। আবু-ওবিদা নিতান্ত কাতর ও অধীর হইলেন । 

তৎক্ষণাৎ মশালে প্রদীপ জালাইয়া৷ সমস্ত মৃত দেহ পর্য্যবেক্ষণু 

কর! হইল, তথায় দশ জন মোস'্মান যোদ্ধা পতিত হইয়া- 

ছিলেন, শক্র পক্ষে কিন্তু পাঁচহাজার সৈন্য রণ স্থল সমাকীর্ণ 
করিক্গ। রহিয়াছে ।,তখন আবু গবিদা বলিলেন হয় ত অবশিষ্ট 

ব্রিশজন বন্দীভূত ও শক্র শিবিরে নীত হইয়্াছেন। খালেদ 
বলিলেন, আমি তাহাদিগের সংবাদ না পাইয়া প্রত্যাবর্তন 

*ক্বুব না। সমুদায় প্রধানবর্গ নিবারণ করিতে লাগিলেন । 

কিন্ত খালেদ তাহাদিগকে বুঝাঁইয়। অগ্রসর হইলেন । তিনি 

ত্বল্প দূর যাইয়াই দেখিতে পাইলেন ষৌঁসলমানগণ 
প্রত্যাবর্তন কষ্সিতেছেন, তাহাদের পুরাভাগে মহাঁস্বা জোবের 

বিন অল-আওয়াম | খালেদ তাহ'দের সহিত স্থখে সম্মিলিত 

হইয়া আবুওবিদার নিকট উপস্থিত হইলেন । তাহার সর্ধবশুদ্ধ 
পর্তালিশ জন, দশজন রণস্থলে পতিত হইয়ীচ্ছন স্বতরাঁং অব- 

শিষ্ট পাচ জন বন্দীরুত বলিয় স্থির নিশ্চিত হইল। খালেদ 

বলিলেন ভাহাদের মুক্তির ভাব আমি গ্রহণ করিলাম । সন্ভলে 

 উউ্লার্ডদ শিবিরে প্রত্যাধর্তন করিলেন। 
জাৰাল। গ্ররাজিত হইয়া পলায়ন পূর্বক রোমান "সৈন্য 
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মিলিত হইলেন । ম্যানুয়েল বলিলেন সংবাদ কি? জাবাল! 

বলিলেন পরাজয় ও ধ্বংশ | আমাদের এক জন তাহাদের এক 

জনের সমান বটে কিন্ত তাহারা ধাহার নিকট হইতে সাহায্য 

পাণ্ঘ, তিনি আমাদের প্রতি বিমুখ। তাহার রোষের এক 

সামান্য অঙ্গ,লি সন্কেতেই আমার টসন্যগণ পলায়ন করিয়াছে, 

নতুবা তাহার! পরমাণুতে মিলিত হইয়। যাইত। মানুয়েল 
অকৃতকার্য জাবালার কেবল বাগ্মীতার ছটা বিশিষ্ট বাক্যে 

বিরক্ত ও ভীত হইলেন । 

»পাথিইরপে ম্যানুয়েলের অশ্রীসন্ধানী ও রোম সম্্ীটের নিতান্ত 

নির্ভরস্থল জাবালার ষাট সহস্র বীর পুরুষ ষাট জন আরবের দ্বার! 

বিদলিত ও নিম্পেষিত হইয়া এরমুক্ষের মহাসমরের ভবিষ্যৎ 

ফল বিজ্ঞাপন করিল। এই মহা-সংগ্রামে পরাভূত হইয়। রোম 

সম্রাট সম্পূর্ণ পধ্দস্ত হন। সমুদায় সিরিয়া দেশ এক উদ্যমেই 
আরবদের নিকট অশরণ ভইয়। আত্ম সমর্পণ করে। যদি অব-৯ 

সর পাই সে পুণ্য কথা মোদলমান সাম্রাজ্যে বিবরণ করিতে 

বাসন রহিল. 
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বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষ! শরৎ ধীরে ধীরে চলিয়া যায়। জড়-জগচ্ের 
মধ্যে আমর! বুক্ষ রাজ্যের কার্ধ্য কলাপে যেমন পরিবর্তন দেখি, 

অন্যত্র সেব্ধপ লক্ষিত হয় না। বৃক্ষের বৃদ্ধি পরিবর্ডন পল্লব 

মুকুল ফুল ফলের উগ্দমে যেন প্রতিদিন নূতন জীবন ও 

অভিনব শ্রীর সমাবেশ হইতে থাকে । চারিদিক হইতে 

কলকণ্ বিহঙ্গম সকল সমাগত হইয়! অতুল মৌভাগ্য লক্দ্রীর 
গুণগানে দিগ দেশ শব্দায়মাঁন করে । কিন্তু ভাহার পর হেমস্ত 

ও শীত। কাননের বৃদ্ধি পল্পব মুকুল সকলই ক্ষয়েতে লুক্কায়িত 

হয়, বাহা শোভা সমৃদ্ধির বিনাশ হয়, কেবল একমাত্র অন্তঃস্থ 

জীবনীশক্তি কঠোর তপস্যায় সমাধিস্থ হইয়! জাগ্রত-ম্বপ্ন- 

,নযুস্তির অনন্ুমেয়কল সক ভাবে তন্ময় হইয়! অবস্থিতি করে। 

আজ মোসলমাঁন জগতের অবস্থাও তাদুশ। একদিন কোঁরা- 

গণের পবিত্রধবনি জগতের ভাক্ত ও কল্পিত দেব-দেবীগণের 

স্ততিবাদ অপঠুকৃত করিয়াছিল, এক দিন মক্ক| মর্দিনার ঘরে ঘরে 

যে যোধরাৰ ও জয়ধ্বনি উদিত হইয়াছিল, আজ দিগদিগস্তে 

তাহু। সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তথ। হইতে কেবল 

পরাজয় সঙ্গীত ও বিনাশের শোকধ্বনি বাহিত হইতেছে। 

আমন একদিন ছিল, যখন মোৌসলমানের বিজয়গান, সাহস 

বার্ডা, যশোগৌরব, নূতন অধিকার প্রভৃতির বর্ণনা না করিলে 
'ইতিগ্বীসের প্রতি পৃষ্ঠ) অতৃপ্ত থাকিয়া যাইত) আজ «মন 

একদিন উপস্থিত হইয়াছে, যখন প্রতি মুহুর্তে মোসন্লমানের 
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ধংশ, পরাজয়, বিনাশ, কুঙ্স! প্রভৃতি ঝ্ি্িবদ্ধ না করিলে 
্রতিহাদিক প্রত্যবায় হইতে মুক্তিলাভ হয় না। এখন 
কার্যের যুগ অবসা'ন হইয়াছে, স্বৃতির যুগ উপস্থিত । প্রাচীন 

সমক্ষিরু রোমস্থন করিয়াই এখন আমাদিগকে অবনতি ও হতাঁ- 

শার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জনোদ্মুখ জীবনের সবলতা বিধান 

করিতে হয়” আমর! সেই উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়া এই 

প্রবন্ধে এক পরাক্রাস্ত বীরপুরুষের জীবন চরিত লিপি বদ্ধ 
করিতে অভিলাষ করিয্লাছি। 

যে সকল নীতি-কুপল ও* দোর্দগড প্রতাপ-সম্পন্ন পুরুষ 
সিংহের অতুল যত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন 

দুরবন্তাঁ প্রদেশে যোসলমানের বিজয় পতাক! সদর্পে উড্ভীয়- 
মান হইয়াছিল তণ্ুধ্যে এখতেয়ার অল-দিন মহম্মদ ,বিন বখ- 
তেষার খাল্জী একজন অতি প্রসিদ্ধ । তাহার পিতা পিতামহ 

কোন দেশের রাজ সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন নাই, তিনি ক্রেন 

প্রাচীন মহাবংশ সম্ভূত নহেন, সুতরাং পৃথিবী তাহার জন্ম দিনের 

শুভাগমনের প্রতীক্ষায় সমুত্সুক ছিলেন না, এমন সময়ে আফ- 

গানস্থানের উত্তরবত্ত্ী গরমসর প্রদেশের অন্তর্গত $ঞারনগরে বা 

তাহার সমীপব্তাীঁ কোন স্থানে এক্তেম়্ার অল দিন-মহম্মদ জন্ম গ্রহণ 

করেন,তাহার পিতার নাম বখতিয়ার ; তিনি প্রাচীন খাল্জ বংশ 

সম্ভূত ছিলেন। সুতরাং মোসক্মান রীতি অনুসারে ইনি এক্তে- 

য়ার অল-দিন মহম্মদ বিন-বখতিগ্নার থাল্জী বা সংক্ষেপে মহ" 

নদ বিন-বখতিয়ার থাল্জী নামে সচরাচর উল্লিখিত হইতেন। 

ক 

ৰ ৰ চি 
আধুনিক ইংরেজ পুরাতত্ববিদ্ ও তীহান্বের অনুবস্তীঞবাঙ্গীলী 
লেখকগণু ইহাকে বক্তিয়ার খিলিজি নাঁমে উল্লেখ করিয়া থাঁকেন। 



৭ এরমুক যুদ্ধের পুর্ববাভাস । 

যাহ। হউক সে টুক অভ্রভেদী হিমালয়ের চির তুহিণা- 

চ্ছন্ন তুঙ্গ শ্ঙ মালায় পরিবেষ্টিত; উত্তর ও পশ্চিম দিকে মধ্য 

আসিয়ার দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল মক্ষভূমির উন্মত্ত প্রকৃতি ;১এখতি- 
যার অল-দিন শৈশব কালে জন্ম স্থানের এইবপ স্বাভাবিক,ভীষ- 

ণতার ক্রোড়েই পরিবদ্ধিত্ত হইয়াছিলেন। 
বর্তমান বঙ্গাবের সপ্তম শতাব্দীতে বিশ্ববাসী মানব সমাঁজে 

অনেক গুরুতর পরিবর্তন ও উন্নতির তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়। 

ভুবন বিখ্যাত রোম সাম্রাজ্য ইতি পূর্বেই পরম জরাগ্রস্ত ও 
অস্তঃস্থ জীবনী শক্তির ক্ষীণতাক় সম্পূর্ণ বিক্লুব ও অস্তঃসার শুন্য 

হইয়! পড়িয়াছিল। দর্পিত রোৌমকগণের অন্তাঁয় অত্যাচার পাঁপ 

প্রবণতায় অর্ধ পৃথিবী বিত্রানিত হইতে ছিল। প্রাচীন বিশাল 

পারস্য সামাঁজ্য আপনার চির প্রজলিত অগ্মিপূজায়, পৌন্তলিক- 
তায়, অনাচার ও কদাচারে তাহাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে । সময় 

* পূর্ণ হইলে, ঈশ্বর আপনার এক পরাক্রাস্ত বাহিনী তাহা দিগের 

বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । এক মরু-দেশ হইতে দরিদ্র, অদ্ধ- 

ভোজনে ক্ষুধার্ত, লঘ্ুকায়,.. তীব্রগ্রহারী ঘোদ্ধবৃন্দ দলে দলে 
বাহির হইয়' কাফেয়দিগকে সম্পূর্ণ প্রতিফল "দান করেন! 

তাহার! রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া, তাহাদের 
উদ্যানের স্তায় সমৃদ্ধ গ্রাম নগর অধিকার, ও আপনাদের মধ্যে 
বিভাগ করিপ্ন। লয়েন। তৎকালে ভারতবর্ষেরও নিতান্ত হীনা- 

বস্থ।, ঘুগ যুগ সংগৃহীত কুসংস্কার, পাপ, পৌত্তলিকতা তথায় 
নগ্র-্রীড়ায় ব্যাপূত ছিল, বিশেষ এসলামের পবিভ্র আলোতে 

-পৃষ্থিবীরপ্দর্ক্র সত্য ধপ্রকটিত, ও একেশ্বর বাদের তেজো-প্রতাপ 

বিসাঁমিত হইলে, একমাত্র হিন্দুস্থানই পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের 
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হুর্ভেগা দুর্গন্বর্ূপ অবশিষ্ট থকিনপ।, চারিষ্ধুকে পাঁপের অন্ধকার 

্াক্বা বিস্তার করিতেছিল। ঈশ্বর আপনার চিরবিজয়ী বাহিনী 

সেই দিকে পত্িচালন। করিলেন! আরবদের পথ প্রদর্শনের 

রী হিন্দুস্থান হইত. গালি পৌতস্তলিকতাঁর নির্ধানন-ভার আঁফ 

গ্রান ও তাতারদের উপর সম্পন্ভিত হয়ব । আমর! এই প্রস্তাবে 

তাঁহঠরই বর্ণন করিতে স্পৃহ। করিয়াছি। 

এখ্তিয়ার অল-দ্িন মহম্মদ বাল্যকাল অতিক্রমকরিয়! যৌবন 

সীমায় পদার্পণ করিলেন । জীবনের প্রথম ভাগ কিরূপে অতি- 

বাছিত হয়, তিনি নির্জন নিকুঞে ধ্যানপরায়ণ হুইয়াই 
কাটাইয়াছেন) না,তরল-ক্রীড়ায় ছুরস্ততা প্রকাশ করিতেন,আমর] 

ভংসম্বন্ধে কিছু অবগত নহি। কিন্ত যৌবনে পুরুষের স্বাভাবিকী 
ঘশঃ-প্রবণতা তাহাকে নিতান্ত বিচলিত করিল। তিনি স্বদেশ 

পরিত্যাগ পুর্ণক সোল্ভান মাইজ অল-দিন মহম্মদ বিন-সামের 

মুদ্ধ বিভাগে স্বৃতিত্ব গ্রহণ বাসনায় গনি নগরে আগমন করেন |, 

তিনি খহাকাদ্স বৃষস্কন্ধ শারীরিক মহিমায় গৌরবোজ্ছল পুরুষ 

ছিলেন ন।, প্রত্যুত বাহ্যদর্শনে তাহাকে বিলক্ষণ গাভাব-শূন্য 
বলিয়াই প্রতিচ্ভাত হইত। সৈন্য-পরিদর্শক ত্নহার বাহ্য 

আক্কৃতি .দর্শনেই প্রতারিত হইলেন, সেই নিষ্্ীভ বিনীত দেস্ক- 

পঞ্জরের অভ্যন্তরে যে তীব্র সাহস, পরম উত্সাহ, কঠোর ধৈর্য্য 

ও নির্ভীক মহাপ্রাণতা বিরাজ করিত, তাহ! তিনি দেখিতে 

পাইলেন ন।। তিনি যে কার্ষের প্রার্থী ছিলেন, তাহা তাহার 

পক্ষে অনস্তব বিবেচন। হইগ, অশ্বারোহী সৈনবদলেও তাহাকে 

গ্রহণ ইলুরা৷ হইলস্ন।, পদাতিক দলে তিনি ঘন কার্য গ্রহণ কিতে * 

অনুমত হইলেন, তাহা তদীয় মনোনীত হয় নাই ; বিশেষ মন্গাত্ত 
- ণ 



এরি 

৭৪ প্রবন্ধ ফৌমুর্দী । 

বংশীগ্মদিগের পক্ষে তৎকালে পদাতিক হওয়া! অগৌরবের বিষয় 
বলিম্বা পরিগণিত হুইত, হ্ুতরাং তিনি গঙ্জনি হইতে নিরাশ! 

ও ভগ্র-হৃদয় সংগ্রহ করিয়া, দিলির দিকে প্রন্থান করিলেন । 

তিনি স্বদেশ, স্বজন, স্থুলদশী প্রধানীধর্গকে পরিত্যাগ পুর্মাক 

সুদীর্ঘ পথ, ভীষগ ক্াস্তার, চিরভুহিনাচ্ছন্ন পর্বত-শৃঙ্গ' খরআ্রোতা 
পর়স্থিনী অতিক্রম করিয়া দিল্লিতে আগষন করিলেন বটে, 

কিন্তু এস্থলেও নিশ্রভ আকৃতি ও অসাফল্য পুনরায় তাহার 

প্রতিবন্ধক হইল। দিল্লির সমর-সমিতি তাহাকে মন্পূর্ণ 
অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন, তিনি অন্তপ্ত ও নির্থি্ 

হ্বদয়ে দিল্লি হইতে নিষ ক্রান্ত হইলেন |: 

এখন এখতিয়ার জল-দ্রিন মহম্মদের চক্ষে আনন্দ উত্সব 

উৎসাহ উদ্যমে পরিপূর্ণ পৃথিবী, জীর্ণ শীর্ণ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়া, 

নিরাশার অন্ধকার গর্ভে নিমজ্জিত হইত লাগ্িল। তাহার 

'আর লক্ষ মাত্র রক্ধিল না। তিনি নিরাশার প্রচণ্ড ঝঞ্জাবাতে 

সন্ভাড়িত হইয়া ক্ষুদ্র: মেঘখণ্ডের ন্যায় বদাউনের দিকে 

চলিলেন। ত্বথায় ভবিতব্যের মুদ্ুহাস্য অতি ন্দীণ আলোকে 

এই প্রথমবারু তাহার তর্মসাচ্ছন্ন জীরনে কিয়ৎ প্ররিমাণে শাস্তি 

প্রদান করিল; তথাকার সামরিক শাসনকর্তার স্গেহ-মহ্ 

দৃষ্টি তাহার প্রতি সম্পতিত হুইল। তিনি গজনির মোলতানের 
ভ্রারতবর্যীয় সৈনাদলে নির্দিষ্ট বেতনে এক মাঁমান্য পদে নিযুক্ত 

হইলেন । গীজনীর মূল সৈনাদলে তাহার পিতৃব্য মহম্মদ বিন 
রা মুর একজন পদস্থ লোক ছিলেন । 
4 এই,সময়ে পৌন্ুলিকতার গ্রভব-তুমি, শর়তাঁবের 'গাবাস 

বান" তারতবর্ষের প্রতি অতি ভীষণ আজ্রমগ হইল। সোল্ভানে 
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গাজি মাইজ অল-দিন মহন্মদ বিন-সাম ক্ষুধিত শার্দীলের ন্যায় 
সমুদয় সিংহ-বিক্রাস্ত তাতার ও আফগান বাহিনীর সহিত 

ভারতবর্ষের দিকে ধাবমান হইলেন । সেই পরাক্রান্ত বাহিনী 

এক ,লক্ষ বিংশতি সহশ্র বর্ম-মণ্ডিত অশ্বীরোহী যোছু পুরুষে 
গঠিত ছিল। তারাইন নামক স্থানে ভাঁরতবর্ষীয় পো ভ্রলিক 

বলের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়! মোসলমান বল ক্ষুধিত 

প্রচণ্ড দিংহের ন্যায় তাহাদের উপর সম্পতিত হইলেন । 

তাহাদের দীর্ঘ বর্শা ও প্রচণ্ড তরবারের নিদারুণ কঠোর প্রহারে 

হিন্দু সৈন্য পুনঃ পুনঃ পরযু্তদন্ত অবশেষে পলায়ন পরায়ণ হইল । 
কোলা রায় পিথোর! পৃর্থীরায়) বন্দীরুত,অবশেষে নিহত হইলেন । 

এই দ্বিন ভারতবর্ষের খোর পাঁপ পৌত্তপ্লিকতা। কুসংস্কারের 

সুদীর্ঘ ভীষণ তামসী রজনীর অবসান হুইল; যাহারা সেই 

গচী-ভেদ্য ঘোর অন্ধকারে দিশাহারা! হইয়া, ঈশ্বর ভ্রমে বৃক্ষ 

প্রস্তর জল বাঁধু লতা! পাতা কীট পত্গের আশ্রয় গ্রহণ কুরম্বা* 

ছিল,এস্লামের উজ্জল আলোঁকে যথার্থ তত্ব তাঁহারা 'আবগত 

হইল] একেশখকসবশদের স্ুল তৰ তাহাদের নিকট প্রকাশিত 

হুইল। 

এই ভীম প্রহারে ভারতব্ধীয় পৌত্তলিক রাঁজশক্তি সামান্য 
মৃৎ্পাত্রের ন্যায় শতখণ্ডে বিশীর্ণ হইয়া গেল, সুতরাং অশ্বণ 
বস্ভীণ ভুতাগর্ শাস্তি ও সুশাসন জন্য স্থানে স্থানে সৈনিক 

শাসনকর্ত। নিবুক্ত হইতে লাগিলেন । আলি নামক একজন 

সৈনিক পুরুষ এইরূপে আজমিট়ের অন্তত নাগওয়ারির 

অধিষ্ঠার প্রাপ্তি হইলে, মহম্মদ বিন-স্াহমুদ সহক্ঠারী পে 

নার সমভিব্যাহীরী হইলেন । আপি নাগোয়ারে নুুতিষ্ঠিত 
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হইয়া, এক জয় ডস্কা ও পতাকা নির্মাণ পুর্র্বক মহম্মদ বিন মাহ- 
মুদকে লমর্পন করিলেন এবং তাহার প্রাতি কাশমন্দির কর সংগ্র্ের 
ভার অর্পিত হইল; ইহার অল্পকাল পরেই মহম্মদ পরলোক গমন 

করেন, তন এখতিয়ার অল-দিঈ মহম্মদ বিন-বখতিয়ার পিতৃব্যের 
স্ললাভিষিক্ত হইলেন । 

কিছুকাল পবে এক্তেযঘ়ার অল-দিন মহন্মদ অযোধাঁর নামস্ত- 

রাজ মালেক চোশ্বাম অল-দিন অগুলবাকের নিকট গমন করেন । 

তথায় তিনি একদল অশ্বারোহী ও উত্কৃষ্ট অন্ত্র শল্ত্র প্রাপ্ত হই- 

লেন, ভার নির্বেদ গ্রস্ত ছদয়ে মোহন হর্ষের আলোক সঞ্চারিত 
ভইলা, শরীর শুর্বপ্রায যশঃস্পহ! পুনরায় সঙ্জীব হইয়া উঠিল, 

এই মনে তাকে বহ্ স্থলে যুদ্ধ কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইতে ভয়, 

তিনি সরধত্র শন্প-কোবিদত, রণ-নৈপুনা ও মহা পরাকজ্জম প্রকাশ 

করেম। সংগ্রাম ক্ষেত্রের সব্ধাপেক্ষা বিদ্ব-সহুলে স্থানে তিনি 

এনকুত্তাভয়ে প্রবেশ করিতেন, তাহার আক্রমণ শক্রদলে বছজ- 

বিদ্যা র ন্যায় তীব্র পরিলক্ষিত হই, তিনি অন্রুগতবর্গেক্ 

গ্ররতি অতি করুণ ব্যবহার কুনিতেল, ত্যহ।র প্রকতি সকলেক্ 

বিলক্ষণ অধিগুম্য ছিল, এই সকল কারণে অল্পকাল মধ্যেই 

তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি সর্ধত্র বিস্ততি লাভ করিল। তিনি 
ক্রষশঃ' একজন গণনীয় লোকের মধ্যে পরিগণিত হইলেন, তাহার 
পুবস্কার জন্য ভগোক়ত ও ভিরোলি নামক অনপাগশথ/সর কর 
সংগ্রহের ভার তাভাকে প্রদত্ত হইল। তিনি স্বভাঁবতঃ উচ্চাশয় 

ও ভুঃসহিদ্দী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে এইরূপ উপধুক্ত শঙ্তি 

খ্লাভ ক্ষেব্তিযা তিনি সুদ মুনির (মুঙ্গের) ও বহার প্রদেশ 
- লুল করিতে লাগিলেন । লুষ্ঠিত অর্থ বলে তাঁহার উৎবৃষ্ট' অশ্ব, 
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অস্ত্র ও সৈন্যের সংখ্য] বর্ধিত হইতে লাগিল । তাহার যুদ্ধ- 

কৌশল, পরাক্রম ও শ্রীশ্বর্য্যের যশো-গৌরব ইতন্ততঃ প্রচরদ্রুপ 

হইয়া পড়িল। চারিদিক হইতে অনুদিন খালজীগণের সমাণমে 

হার দল পরিপুষ্ট হইল । তদীয় শত্ত্-কোবিদতা, মহন্ব ও 
কতকার্্যতাঁর যশঃঘৌরভ সর্ধত্র সঞ্চরমাণ হইয়া, অবশেষে 
দিলির রাজ-সভায় উপস্থিত হয়। এবং সোল্তান “কাতল 
অল-দিন তাহার জন্য এক গৌরবাস্বিত পরিচ্ছেদ প্রেরণ করেন । 
এই প্রকারে রাজ সভায় পরিজ্ঞাত ও রাজকীয় অন্ুগ্রহ ও গৌরব' 

ভাজন হইনা মহম্মদ এক্িয়ার এক পরাক্রান্ত বাহিনী সহিত 

বিহারের দিকে অগ্রনর হইলেন। 

তিনি ইতস্ততঃ অশরণ গ্রাম নগরাদি 'বিলুষ্ঠন করিতে 
করিতে অবশেষে ছুর্ণিবার বেগে ছুইশত মাত্র লৌহ-মণ্ডিত যো 

পুরুষের সহিত স্থদৃঢ় ছুর্গবন্ধ বিহার নগরের সমীগস্থ হইলেন । 

তাহার ক্ষুদ্র দলে অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নিজাম জ্ঞল-দিক্স ও" 

সমলাম অল-দিন নামে, ফরগণ। দেশীয় ছুই.ভ্রাত1 বিদ্যমান 

ছিলেন। ধর্ম যুদ্ধের জন্য তাহাদের জীবন উৎসর্গীক্কৃত হইয়া 

ছ্থিল। মহাত্মা সমনাম অল-দিনের নিকট হইতে আরা এ বিষয়ের 
সবশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারি। ছুর্গের নিকটবস্তীঁ 

হইয়াই এখতিয়ার অল-দিন মহম্মদ তৎক্ষণাৎ আক্রমণের আদেশ 

দিলেন এবং মোসলমান বীরগণ ঘোঁর যোধরাঁব করিয়া! চারিদিগ 

হইতে আক্রমণ করিলেন । স্বয়ং সেনাপতি ভীম বর্শা সঞ্চালন 

করিয, লোল সকুতাঁশনের ন্যায় উন্মুক্ত ঘার পথে নিরগমনোস্মু হিন্দুঃ 

সৈনারক ছি ভিন্ন করিয়া দিয়! ছূর্গে গ্রহেশ করিলেন? প্রক্কত 

যুদ্ধ হইল না, কেবল দ্কারিদিকে নিদারুণ হত্যাক$ও নং ঘটিত 
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হইতে লাগিল। নগর ও তুর্গের ইতস্তত সর্বত্র নিহত হিন্দ 
দিগের অন্ধ উলঙ্গ মূর্তি অযত্র অনার লাঞ্চনাঁর সহিত পতিত 
থাকিয়া! এক জুগুপ্লিত দৃশা সুচনা করিল। অত্রত্য ত্রাঙ্গণগৃণ 

তাহাদের মন্তক' ক্ষুর-মুণ্তিত করিত, তাভারা সকলেই ভ্বিহজঞ 

হইল। নগর ও দুর্গের সর্বত্র স্থান হইতে রাশি রাশি পুস্তক 

প্রাপ্ত হওয়। গেল। মোপলমানেরা ভত্সমস্তের মন্দ অবগত হইতে 

হিন্দুর অস্বেষণ করিলেন, কিন্ত তখন নগর হিন্দু শূন্য, অধশেষে 

রহ কষ্টে কয়েক জন প্রাপ্ত হওরা গেল। পুস্তক সকলের ভাব 
ও তাহাদের -ব্যাখ্যায় মোসলমানের! বুঝিতে পারিলেন, ছূর্গ ও 
নগর এক বৌদ্ধ বিদ্যালয় মাত্র! | 

অনন্তর নয়-কৌশল ও দোর্দও প্রতাপে বিহার গ্রাদেশ সম্পূর্ণ 
বিজীত ও*উপশান্ত হইলে, মহম্মদ দ্বিন বখতিয়ার অসংখ্য অস্থ 

হস্তরী ধন রত্তাদি লুণ্ঠন দ্রব্য সহ তাহার প্রকৃত. গুণগ্রাস্থী মহাম্ভব 
* মালোক প্কোতব অল-দিন আইবাকের নিকট দিল্লিতে প্রতি- 

গমন পৃর্ক, প্রচুর সম্মান, শুাতিপত্তি ও রাজ প্রাসাদ লাভ 

করিলেন। গাঁথকের। ধাহাস্অগ্রাহথ করিয়া ছিল, এইরূপ তাহ! 

কোণের প্রধামি গ্রন্তর ছইয়। উঠিল ।' রাজ সভায় তাহার প্রাতি- 
স্গত্বী'আমিরেরা হিংসা বিদ্বেষে জলনোন্ুখ হইয়া রহিলেন । 

কিন্ত আপামর 'সন্ধ সাধারণে তাহার প্রতি নিতান্ত ভক্তিমান 

হইয়া! পড়িল । একদিন নিমন্ত্রণ সভায় অপরক্ত আমিরের। 

বিনাশ কামনঠ করিয্। গুণ গান করিতে লাগিলেন। 
নেই কেহ বলিলেন থালজী সামন্ত এই ক্ষীণ.দেহে মভত-্স্্রীর 

' বল ধারণ করেন, অর্পর়ৈরা ব্যঙ্গভাবে তাহার সমর্থন করিতে 

করিতে লাগিলেন ।. চারিদিক হইতে নান! প্রকারে 'চন্ুশ্চালনা 
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হইতে লাগিল। মহন্দুদ বখতিয়ার আন্তঃস্থ, বলে অনু প্রাণীত 

ছিলেন, তিনি ম্মিতমুখে ধীর ভাবে বলিলেন, বাক্ক বিহগ্াক়্ 

গুোজন কি? বদি মান্ত হস্তীর সহিত টদ্বরগ সংগ্রামই আপ- 

নাদের নিকট “সামার বলের বিশ্বস্ত প্রমাণ হয়, তবে এখনই 

আপনাদের মনোমত এক মাতর্গ আনিতে আদেশ করুন, আমি 

সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। কৌতব অল-দিন চমকিত হইলেন,অনেকের 

প্রফুল্ল মুখে নিরাননের ছায়া পতিত হইল। খালজী সামন্তের 

নিবন্ধাতিশয়ে কোতধ অল- “দিন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অব- 

শেষে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । তখন রাজ প্রতিনিধির 

[দেশে কান্রে-সকেদ (শ্বেত প্রাসাদের) সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড 

পর্বভাকার দত্তশালী কবিরাজ আনীত হুইল। চারিদিকে 

লোকারণ্য,নগরের সমুদয় মোসলমান-বল এই ভীষণু দৃশ্য দর্শন 
করিতে সমাগত হইয়ছেন। তাহারা উন্নত বপুঃ, বীরমুক্তী, 
গম্ভীর আক্কতি ও প্রতাপবান্। তাহারা রুচি-সঙ্গত, অচডম্বর* 
বিবর্জিত দর্ধাঙ্গ 'াবরক পরিচ্ছদ পরিধান 'করিয়াছেল। 
তাহাদের কটিবন্ধে আনিয়া আফ্রিক। ইউরোপ বিজয়ী ন্থুদীর্ঘ 

তরবার ও অধিমাতৃকা মহামূল) হীর। মুক্তার অপঞ্ার' হইতেও 

শ্নেভনতর দীপ্তি রিকাশ করিতেছে । তাহার! নিতান্ত কৌতু- 

হলাক্রান্ত হইয়া! সহজভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, কিন্ত তাহাদের 

সণ্যে পৃথিবীতে তত্কালে অতুল এক শৃঙ্খল্রা পরিলক্ষিত 

হইতেছে | এদিকে আমোদ প্রমোদ » চলিতে ছিল, 

এক্পরেয়ার অলু-দিন মহম্মদ বিন বখতেয়াঁর তাহাদের মধ্য হইতে 

গান্তরোথান পূর্বক. এক প্রকাণ্ড পরি % গোর্জ ) খীন্্ 'লইয়» 

প্রাঙ্গগের মধ্যভাগ্নে দঠায়মান হইলেন । মদ মন্ত্র ভীষণ বারণ- 
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রাজ পরিচালিত্ব হুইগা,শুও কুঞ্চিত ৪ বিশাল দত্ত বিস্তার পূর্বক 
চারিদিক কম্পিত করিয়! ঘোর হস্কারে দিগৃদেশ শ্দাক্ষান করিতে 
করিতে সেই দিকে ধামমাল হইল! চারিদিক হইভে মনস্তাঁপ 
হুচক অক্ষ কলরব উত্থিত হইল, আর রক্ষা নাই, এই “বাক 

সেই লোক প্রিপ্ন সেনাপতি, মেই অতিরথ বীরপুর্ুষ, সেই 
চিরবিজয়-গর্বিত সামস্ত হস্তীর তীক্ষ দস্তে নিশ্চিত বিদ্ধ হইতে- 

ছেন, লোকের! কষ্টে চক্ষু মুদ্রিত করিল। কিন্ত, তিনি স্থির ধীর 
অচঞ্চল। উৎ্পসাহে তাহাকে উন্নততর ও প্রতাপান্থিত বিবেচন! 

হইতে লাগিল । যখন সেই ভীষণ গজদস্ত তাহার শরীরস্পর্শ করে, 

সেই সময়ে মহুম্মদ বিন-বখতেয়ার ঘোর সিংহনাদ পরিত্যাগ- 

পূর্বক হৃন্তীর শুও ও মস্তকের মধ্যভাগে দারুণ পরিঘ প্রহার 
করিলেন ।, আঘাতের ভীম শব উ্থিত হইল, লোকের মোহ্ 
কিঞ্চিৎ অপনীত হইলে, তীহার। বিস্ময়ের সহিত দেখিল, সেই 

*পর্বতাকারু বারণরাজ নিব্বীরধ্য, পতনোস্মুখ ও পলায়ন পরায়ণ ; 

বিজ্ধয়ী বীর দণ্ড-হস্ত যমের ন্তায় তাহার পশ্চান্ধীবিত হইয়াছেন । 

বিস্তৃত লোকারণ্য মধ্যে হর্ষ”ও আনন্দের কোলাহল পড়িয়া 

গেল। মালেক কোতব অল-দিন তাহাকে সম্মানিত পরিচ্ছদে 
ভূষিত করিয়া প্রচুর উপহার প্রদান করিলেন এবং তাহার 
আদেশে অন্যান্য আমিরগণকেও নানা প্রকার উপঢোৌকন 

প্রদান করিতে হইল। শ্বেত-গ্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে স্বর্ণ 

নবৌপ্য পু্জীকত হইল, কিন্ত তিনি তাহা স্বয়ং আত্মসাৎ না 

করি! স্বোপার্জিত প্রচুর অর্থ তাহাতে সংযোগ পূর্বক, 
উপস্থিত 'মগুলীর অধ্য বিতরণ ক্করিয়। দিলেন | তাহীতে 

তাহার পরাক্রমু মহত্ব দানশীলতার কোর্নাহুলে চারিদিক মুখ- 
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বিত হইলে লাগিল। অনস্তর তিনি রাজকীয় বিশেষ সন্মান 
স্চক পরিচ্ছদে বিভূষিত হঈমা! বিহ্বারে পুনঃ প্রেরিত হইলেন । 

মহল্মদ এখছ্েয়ার ভারতবধীয়, পৌত্লিকতার তুঙ্গ পর্বত 
শির্ষরে ভীষণ বজ। লঙ্গণাবভী, বঙ্গ, বিহবার,কামনূদ (কামরূপ) 
ক্টাহার পরাক্রমে কম্পিত হইচ্ছে লাগিল । রাঁর লাক্ষমাণেযর তৎ- 

কালে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষটিত ছিলেন, তিনি আর্খাবন্টের 

মধ্যে একজন অতি প্রধাঁন রাঙ্জ|। নবদ্বীপ তাঁহার রাজধানী 

ছিল | 

এস্লে ভাঁরতবর্ধীয় ততকাগীন আচার ব্যবার "ও কুসংক্াদবর 

সাক্ষীভূত একটী ঘটনার উল্লেখ না করিয়। নিরন্ত ভইতে পারি 

ভেছি না। ক্ত্রীকে অন্তঃসত্া রাখিয়া, লাক্মণেষের জনকের 

গ্রাণাজ্যয় হয়। রাজোর প্রপান প্রধান লোকেবা ও রাজপুরুষগণ 

রাণীর'উদরোঁপরি রাজমুকট স্তাপন পুর্ধক গর্ভস্থ ভু ণে রাজ্জ- 

পদ বরণ করিল; এবং সহহ্ছে প্রীদৰ সময়ের 'প্রতীক্ষ। করিতে । 

লাগিল । 

জমে প্রসবের সময় নিক্টবত্ত্রী ভইল, রাণী বেদনায় নিতান্ত 

পীড়িত হইলেন, আর অন্থান ভূমিষ্ঠ হইবার বিলম্ব নাই । 

রাজ্যের ফলিভ-জ্যোতিষ ব্যবসায়ীগণ সম্তানের আনরষ্টগণনায় 

প্রন হঈীলেল 1 শিখা ত হইল, যাদ এহ মুহুর্তেই কুমার ভূমিষ্ঠ 

হন, ভবে তিনি চির-ছূর্ভানা সঙ্গে লইন। জন্ম গ্রহণ করিবেন । 

আর যদি এই নির্দি্ সময়ের পর পৃথিবীতে শুভাগমন করেন, 

তবে তিমি সদ। সুখী হইয়া অশিতি বৎসর ক্লাল রাজাভোগ 

করিত পাইঘেন। রাণী তভরর পদ দু বন্ধ, উর্দপ্ন ও) 

অধঃশিরাঃ করিয়া লগ্থমান রাখিতে আদেশ করিলেন। সেইন্ধপ" 
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অনুষ্ঠিত হইল, পাপযোঁগ অতিক্রান্ত হইয়া শুভযোগ উপস্থি 

হইলে, তাহাকে অবগত করা হইল, তিনি পদদ্ধয় খুলি স্বাভা- 
বিক ভাবে স্কাপন করিতে আদেশ দিলেন । রাজ কুমার ভূমিষ্ঠ 

হলেন, কিন্তু জননীর প্রান রক্ষা হইল না । অচির জাত কুমারু 
দিংহাঁসনে আবোপিত ও প্রতিপলিত হইতে লাগিলেন, বর্ণামাম 

সময়ে বাঙ্গালার সেই অতি প্রধান রাজা অশিতি বৎসর বয়সে উপ- 

নীত হয়া ছিলেন । তিনি সরল,আমাঁয়িক,মহান্ুভব ও প্রজারঞক 

রাঁজ। ছিলেন । দাঁন-শৌগুতীয় মালেক কোতব অল-দিন তৎকালীন 

হাঁন্টেম বলিয়া পরিগণিত হইতেম, ততৎ্পরেই রাঁয় লাক্ষাণের 

আসন প্রাপ্ত হইতে পারেন । তৎকাঁলে রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে 
এ দেশে কড়ীর প্রচলন ছিল। তিনি সচরাচর প্রার্থীকে লক্ষ 
কড়ীর কম দান করিতেন না। প্রাথমিক মোঁপল্মান ইতিবেত্বা 

মঙাক্ম। আবু আমর মিনহাজ অল-দিন জোরজানি তীহার এই 

* দাঁনশীলতার শ্রাশংসা করিয়া বলিয়াছেন, সর্ধশক্তিমান, প্রত 

তীয় নরকের শাস্তির লাঘব করুণ 1" 

মহম্মদ এখতেয়াঁর বিহারে উপস্থিত হইয়া, নিঃশেষে তদ্দেশ 

জয় করিলেন, তাহার পরাক্রম অন্থুদিন বিত্দ্ধমীন হইয়া 
দুরবন্ভা প্রদেশে ভীতি বিস্তার করিতে লাগিল । রাঁজ-সিংহাসন 
হইতে দরিদ্রের পণ কুটার পরাস্ত শপশান্ত । খন বাজালার 

ব্রাহ্মণ, অমাত্য ও প্রধান প্রজাবর্গ সেই সম্মানাম্পদ বুদ্ধ রাজ- 
চক্রবর্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া, নিবেদন. করিলেন, আমাদের 
প্রাচীন শাস্কে এট ভবিষ্যদ্বাণী দেখিতে পাই, এ দেশ তুক্কাদের 

হস্তগত হইবে। সেই সময় সমধিক নিকটবর্তী হইয়াছে। 
-- ভুর্কীগণ বিহার প্রদেশ করিয়াছে, তীহারা আগামী বৎসরে 
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স্থির নিশ্চিত এতদ্দেশে উতৎ্পতিত হইবে। যদি মহারাজ 

আমাদিগকে লঙ্গে লইয় দেশ পরিত্যাগ করেন, তবে আমরা 

তুকীদিগের তীব্র তরবার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। 
তঞ্চক্স সর্ধ বিষয়ে ব্রাক্ষণেরই প্রাধান্য ছিল, রাজ! অশিতিপর 
বৃদ্ধ, তাহার সাহপ ও তেজো-প্রতাপ বহুকাল তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিল, তিনি জিজ্ঞাস করিলেন, যে ব্যক্তি এদেশ পরাজগ্ন 

করিবে,তোমাদের পুস্তকেকি তাহার কোন বর্ণনা আছে % ব্রাহ্মণ 

গণ বলিল,ই1 মহারাজ ! উক্ত হইয়াছে যখন তিনি দণ্ডায়মান হন, 

তখন তাহার ছুই হস্ত জঙ্ঘ1-স্্ধির নীচে লম্বমান হইয়া! পড়ে। 

নিয়া, রাজ। বলিণেন, তবে এক জন বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া 

তাহার বিবরণ অবগত হওয়। সুসঙ্গত।* তাহার পর যথাকর্তব্য 

বিহিত হইবে । তখন রাজার আদেশে এক বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ত 
ব্যক্তি বিহারে প্রেরিত হইয়া মহা-সামস্ত এক্েয়ার 'অল-দিন 
মহম্মদকে তথাবিধ রূপে দর্শন করিয়। প্রত্ণাগত হইল। আর 

বীরতায় আবশ্যক কি? শাস্ত্রে ও আগত্বক রাষ্্রাপহারঞের মধ্যে 

কোন বিসংবাদ লাই, ব্রাহ্মণ ও প্রধান বর্গ স্ব হ্থ জীবন ও ধন 

সম্পত্তি গ্রহণ পূর্বক জগন্নাথে প্রস্থান করিলেন। . 

পর বৎসর সেই অপ্রধৃষ্য বীর বাঙ্কাল দেশকে পৌত্ভলিকতার 
কুহেলিক! হইতে বিষুন্ত করিবার জন্ত এক প্রচণ্ড বাহিনী 

সুসজ্জিত করিয়া] পুরোভাগে যাত্রী করিলেন। তিনি এমন 

সত্বরতার সহিত ধাবমান হইলেন, 'ষে নবদ্বীপে উপস্থিত 

হইবার পময়ে অষ্টাদশ জন অশ্বারোহী মাজ্র তার সন্গ লইতে 

পারিগাছিলেন + তিনি তাহাদিগকে, সে লইয়] ॥ শান্ত ও 

পীরভাবে নগরের প্রধান পথ দিক অগ্রম্ হইতে লাগিলেন | 



৮৪ প্রবন্ধ কৌমুদী । 

তাঙ্গার উন্নত-বপু$, বৃযন্বদ্ধ, বিশালবক্ষ, তাহাদের মন্তকে 

রত্ুজব! বিলপ্বিত শিখা নাই, প্রত্যুত প্রচ্ছন্ন আয়স কিরিটের 
উপরিভাগে উদ্ভীষ পরিধান করিয়াছেন অনাবৃত বদন মণল ও 

ললাট ফলক হইতে প্রক্ষটিত গোঁলাবের কোমল আভা! বিচ্ছুরিত 

হইতেছে । তাহার! বিশুদ্ধ বংশজাত উন্নত অশ্ে অধিক 

কোন স্থানে গঙ্গামৃদ্তিকার ছাপ বা রক্ত চন্দনের ফোৌট। দৃষ্ট হই- 

তেছেনা; তাহাদের .সর্ধাঙ্গ পরিচ্ছদে আবুত,তাহার। নগন্ধের 

প্রিশন্ত রাজ পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন | নগরবালীগণ ননে 

করিল, কোন“বিদেশীয় বশিক বিক্রায়ার্থ অশ্ব লইয়া আসিরাছে। 

ক্রমে তাহারা গম্ভীর ভাবে রাঁজ প্রাদাদের পুররদ্বারে সমাগত 

হইলেন। তথায় তীাহাযা সহসা এককালে ভীষণ তকবির-ধবনি 

করিয়া, চারিদিকে প্রচণ্ড বজ. বিদ্যুতের ন্যায় ধাবমান হইলেন। 
নবদ্বীপ বানীরা সে রূপ ঘোর গম্ভীর শ্রতিমধুর ধ্বনি কখনও 
শ্রবণ করেন নাই, তাহার! মৃহ্যমাঁন হইয়া! পড়িল। নগরে ও 

রাজ প্রাপার্দে ভীষণ হত্যাকাণ্ড আরম্ত হইল। তখন পেই 

সপাগর' ধরার সঞ্াউ চক্তবন্তী রাজাধিরাজ মহারাজ রায় লান্ষমণের 

ভোজন শিঠে, উপবেশন করিতেছেন, সর্প পাতে অন্ন, স্বর্ণ ও 

রৌপ্য বাটাতে তাহার চতুর্দিকে ব্যঞ্জনের সনাবেশ,কাধ্যতত্পর 

অমাত্যবর্গ ও 'মহারথী বঙ্গবীরগণের রাজকার্ধ্য পারদশিতায় "ক্ষুদ্র 

বনের আগমন তীঙ্গার একবারেই অপরিজ্ঞাত। এমন সময়ে 

ঘোর কোলাহলে ভিনি ব্যতিব্যস্ত লইয়া কারণ জানিতে সমুত্ম্থক 

হইলেন ।  তঙ্জক্ষণাৎ অবগত হইলেন, মৌসলমানের| নগর 

"আক্রমণ । করিয়াছেন | এই অবসরে মহা সামন্ত মহব্্দ বিন 

বক্তেয়্ার করাল কপাণ বিস্তার করিয়া ঘোর আঘাতে নিকটস্থ 
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পৌত্তলিক দিগের অর্ধনগ্ন দেছে ইত্তস্ততঃ সমাজ্ছাদিত করিয়া! দিয়! 
রাজ প্রাঙগাদের ক্ষভ্যন্তরে গ্রবেশ করিলেন । তাহার গতিরোথ 
করিতে যাইয়া, কয়েক জন তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই পতিত হইল । 

সহাঁধাজ নগ্র-পদে গবাক্ষদ্ব'র দিয়। নিজ্ঞান্ত হইয়া, স্থলিত-পদ্দে 

পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। রাজকোষ, মহিষীগণ ও অন্যান] 

অন্তঃপুধিকাবর্গ, ও অগাত্যগণ বিজয়ীর হস্তে পতিত হইল। 
যোললমানের। বছ-সংখ্যক -হস্তী প্রাপ্ত হইলেন। অসংখ্য ধন 
রত্ব তাহাদের হম্তগন্ত হইল। এই অবসরে তীহার অবশিঃ 

সৈন্যবল আসিঙ়া নগরে উপন্থিত. হইল । নগর স্উপযুক্তরূপে 

রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়! দিয়া, মহাদামস্ত দেশের স্ুশৃঙ্খলায় 

প্রবৃত্ত হইলেন । বৃদ্ধ রাজ! প্রথমতঃ জগগ্নাথে, তদনস্তর বঙ্গদেশে 

গমন করেন। তথায় হিজরি ৫৪১ অব্য পযন্ত তাহার বংশীয় 
গণের রাজতক!ল অবগত হওয়। যাঁর । 

'অনস্তর মহম্মন বিন-বক্তেয়ার নদীয়া পরিত্যাগ পূর্বক 

লক্ষণারতী-_বর্তমান গৌর নগরে রাজপীঠ স্থাপন করিয়খ্বাজ্যের 
ভিন্ন ভিন্ন ভাগ আপনার প্রচণ্ড রাজদণ্ডের অধীন করিলেন । 

সব্ধত্র খোতবা, প্লঠিত হইতে লাগিল, তিনি মুদ্রা নির্মীণ»মস্জেনর 
প্রতিষ্ঠা ও রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে দরবেশদিগের তপস্যাশ্রম 

ও উপীদনালয় স্থাপন ও অন্যান্য বহুবিধ প্রশংসনীয় ককার্যয ছার! 

বাঙ্গালার শ্রীপমুদ্ধি সাধন করিলেন। প্রর্দেশিক রাজ কাধ্যে 

নিযুক্ত তাহার অধীন আমিরদিগের দ্বারাও দেশের বহুবিধ 

কল্যাণ ও কুশল-সঞ্জাত হইল । তিনি লুগুন দ্রব্য অধিকাংশই 

রাজ প্রতিনিধির নিকট দিলিতে উপহার ত্র করিলেন * 

অতঃপর স্বাধিক্ৃত ও প্বভুক্পোপাঞ্জিত এই স্দূর-নিল্ি ত 
৮ 
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রাজ্যের শাদন, স্থুরক্ষণ ও সুশৃঙ্খল স্থাপনে কতিপদ্ন বৎসর অতীত 
হইলে, মহম্মদ বিন-বক্ষেয়ার পুসর্ার কার্ধ্যপ্রবণ হইয়া উঠি- 
লেন: তিব্বত. ও তুর্বীস্থানের অধিকার গ্রহণে তরদীয় মস্তি 
আন্দোলিত হইতে লাঁগিল। এই উদ্দেশ্য স্ংসাধন 'অন্যপ্রশ 
দহজ্র অদীনপরীক্রম অশ্বারোহী সুসজ্জিত হইল । | 

তৎকালে লক্ণাঁবতী ও তিব্বতের মধ্যবর্তী পর্বতমাল। 'ও 
তাহাদের উৎসঙ্গ প্রদেশে কৌচ, মেজ ও তিহারু এই তিন 
জাতীয় মনুষা বাস করিত । ইহারা সকলেই তাতার বংশোদ্ভুত । 
তাহাদের ভাষা তুর্কা ও ভারতবর্ষ সংস্কৃত মূলের মধ্যবর্তী 
ছিল। কৌচ ও মেজদিগের অধিনায়ক এই পময় মোৌসলমান 

দিগের হস্তে পতিত হইয়া, এস্লামধন্ন, গ্রহণ করেন? তিনি 

মোপলমানদিশ্রকে তিব্বতের অভ্যন্তরে লইয়! যাইতে স্থীকুত 
হইঈলেন। পুরাবৃত্বে এই রাঁজা আলি নামে পরিবীর্তভিত হই- 
ফাছেন। আলি মোসলমীন-বলকে পাস্থাড় পর্বত পরিবেষ্টিত 

বর্ধনকোঁটি নামক নগরের উদ্দেশে পরিচালিত করিলেন । 

তাহাদের মধ্যে গ্রবাদ ছিল, পুরাকালে পারস্য সম্রাট পরাক্রাস্ত 

সনু গোল্তুম্প চিন হইত্তে প্রত্যাবর্তন কালে«কামরুদের পথে 
ভারতবর্ষে উপস্থিত হুইয়াছিলেন ; এই পথে তিনি বদ্ধনকোট 

প্রাপ্ত হন। ইচাঁর নিকটবর্তী স্থানে বেগমতী (অধিকতর সম্ভবতঃ 

বর্তমান নেপালের গণ্ডক) নামক গিরি তরঙিণী ঘোরবেগে প্রচণ্ড 
তরঙ্গ বিস্তার পূর্বক উন্মস্তগতিতে পাহাড় পর্বত বিদীর্ণ করিয়] 
ছুটিতেছে। বিস্তার ও গভভীরতায় ইহা গঙ্গার তিন গুণ। মহম্মদ 

কিন-বদকয়ার সিল সেই নদীতীরে উপস্থিত হই, আলি 
তান্থাদের দহিত সম্সিলিত হইয়া, নদীর তুট অবলম্বন পূর্ধমক, 
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পার্ধভা-পথ দিয়া উর্ধাদিকে চলিলেন। দশম দিবসে মোলল- 

মান-বল বিংশতি থিলানের উপর, কর্তিত: প্রস্তর পরম্পরার 

নুপ্রথিত, এক প্রাচীন সেতু প্রাপ্ত হইলেন। ৈন্যগণ তাহার 
উপর বিয়া নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলে, মহ! সামন্ত ইার 
উপযোগিতা বুঝিতে পারিক্া, ছইজন সৈনিক পুরুষকে তীয় 
প্রতাবর্তন পর্য্যত্ত সেই সেতু রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। একজন 
তাহার স্বজাতীয়, অপর ব্যক্তি বিমুক্ত তুককাঁ দাস ছিলেন । 

ই মোদলমাঁন বাহিনীর নদী অতিক্রম-বার্তা শ্রবণ করিয়া, 
কামকূদ-রাজ এক বিশ্বানী দূত প্রেরণ পৃর্ধক, সেনাপতিকে 
নিবেদন করিলেন ষে, বর্তমান সময়ে তিববতে প্রবেশ সুনঙ্গত 
নহে; আপনি এ সময়ে প্রত্যাবর্তন করুন, 'আগামী বৎসরে 
আমার টসন্য সহিত আমি আপনার সঙ্গে সম্মিলিত্ত হইন্না, 
তিধ্বতের দিকে অভিষেণন করিব । তাহাতে বিনা আঁয়াদে 

সে দেশ আমাদের হস্তগত হইতে পারে। হিন্দু-সামস্্ের এই 
চির প্রচলিত রাজনীতি কৌশল প্রতারণার স্থুচতুবু মোনলমান 
সেনাপতি প্রতারিত হইলেন না । তিনি কাঁমরুদ-রাজকে 
ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, তথা হইতে পুরোভাগে যাত্র/স্করিলেন । 

'তঃপর নন্দী উত্তীর্ণ হইবার পর, মোপসলমান বাহিনী ক্রমা- 

গত পঞ্চদশ দিবস ব্যাপি পর্বত গ্রন্থ, দরীপথ, উন্নত পর্বতশুঙ্গ 

আরোহণ ও অবরোহুণ করিতে করিতে ক্রমাগত অগ্রনর হইতে 
লাগিল। যোড়শ দিবসে তিব্বতের বিস্তত মালভূমি তাহাদের 

নয়নপথে পতিত হুইল ।.সমুদায় দেশ হুন্দররূপে কর্ষিত প্রচুর শস্য 

সশুদ্ধিত্তে - সমল্ত, চারিদিক হরিৎ শোয় লিগ্ব ও মঃনারম; 

জলাকীর্শ গ্রাম মগরে দেশের সমৃদ্ধি ও লৌভাগ্য, স্চিত্ত হই- 



৮৮. শরীবন্ধ কৌমুদ্রী। 

তেছে। মোপলমান-বল অবশেষে এক সুদৃঢ় ছুর্গের লমীগন্থ 
হইয়া, তাহার চতুষ্পান্ব্থ দেশ বিলুঠমে প্রবৃত্ত হইলেন । 

কিন্তু হুর্গ, নগর ও নিকটবত্তী জনপর্দ হইতে তিব্বর্তীয়গণ 

তাহাদের প্রতি ধাবমান হওয়াতে, অগত্য। লুষঠম বন্ধ করিয়া, 

তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। বিপক্ষ-বল সংখ্যায় 
অধিক । শুদ্ধ বংশের বাখারি কৌষেয়-শগত্রে অনুস্থাত করিথা, 
বর্ম চর্ম শিরন্ত্রাণ নিশ্দীণ করা হইয়াছে; তাহারা আপার 
মস্তক তদ্দার] সমাচ্ছাদিত করিয়া আসিখাছিল। উদয় হইতে 
অন্ত পর্য্যস্ত সমস্ত দিনমীম অতি ঘোর যুদ্ধ হইল। তাছাঁজের 
হস্তে বাশেব দর্খ বর্শা ভীষণ আফগান বীরদিগের 
তীর তরধার ও দীপ্ত বশ বিপক্ষদিগের ছুষ্বেশ্য বংশ-বন্ছে 

পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইতে লাগিল। যে দিকে যুদ্ধের উষ্তনা 

গ্রচণ্ডতর হুইয়! উঠ্িয়াছিল, বিপক্ষষলের এক পক্ষ নিকটবর্তী 
হউয়া, £মাসলমানদিগের প্রতি আক্রমণ করায়, বিপদ নিতান্ত 
ঘণীভূত হইয়। উঠিয়াছিল, মহাসামন্ত সেই দিকে আপনার 
রক্ষী সৈন্য সহিত ধাব্মান হইয়া, তাহাদিগকে বিদূরিত 
করিয়া দিলেন। বিপক্ষ বলের অধিকাংশ তুর্ধী বা মোগল 

জাতীয় ছিল, তাহারা দুর হইতে প্রচণ্ড সুদীর্ঘ ধনুকের সাহায্যে 

বাঁণ সঞ্চালন করাতে মোসলমানগণ .নিতাস্ত বিপন্ন হইলেন। 
এইন্বপ ঘোর যুদ্ধে দিনমান অতীত হইল। বহু-সংখ্যক মোলল- 
হত ও আহত, হইলেন । 

ূ সাদ্ধা-আলোক অতন্তথিত হইবার সমফালে মোদলমানগণ ্ 
পিঁবিরে প্রতিগত হুইলেন। একদল বন্দী তিব্বতীস্ব গৈদ্য 
সেনাপতির সন্ুখে উপস্থিত “করা হুইল, তিনি তাহাদিগেক্ ' 
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নিকট অনুসন্ধানে অবগত হইলেন,তথা হইতে পঞ্চবিংশতি ক্রোশ 

দুরে করবষ্টন ব করারপউন নগরে পঞ্চাশ সহজ সাহমী অমিত 

পরাক্রম তুকীঁ অশ্বারোহী ধনুক্ধর অবস্থিতি করিতেছে, মোৌসল- 
মারল বল ছুর্গের নিকটবর্তী হইবার পুর্কেই তথায় দুত প্রেরিত 

হইয়্াছে। আগামী প্রাতঃকালে তাহার ছুর্গের সৈন্যদিগের 
সাহায্যার্থ আগমন করিবে । দেশের অবস্থা, পরাক্রম ও দুগমত্ত। 
প্রভৃতি ন্ুুসিদ্ধির' অপ্রতিবিধেয় অস্তরা্র সমূহ মহাসামস্তের 
বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম : হইক্বাছিল 1 তিনি প্রধান বর্গকে ইতি 
কর্তব্যতা জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলের পরামশীন্ুদারে তপন 
প্রত্যাবর্তন পুর্মীক, আগামী বৎনরে বথোপযুক্ত বল লইয়া,মভি' 

ধান করাই সঙ্গত বিিবচনা হইল। পরদিন শিবির ডুঙ্গ করিয়। 
মোসলমান-বল দক্ষিণ মুখে প্রত্যাবর্তন করিতে আরম্ত করি- 
লেন। তিব্বতীয়ের তাহাদের গন্তব্য পথে অগ্নি-সংঘোগ 

পূর্বক সমুদয় গ্রাম নগর ভক্মাবশেষ করিয়া দিয়াছিল; তাহার! 

সেই ভীষণ মরু-প্রদেশ দিয়! গমন করিতে লাগিলেন, কোন 

স্থানে একটীও ঘাসের পাতা ও ইন্ধনযোগ্য তৃণমাত্রদৃষ্ট হইল না । 

তাহার! প্রত্যানর্তন কালে যে যে গিরিসঙ্কটে প্রধ্শে করিলেন, 
তত্রত্য অধিবাঁলীর! তাহাদের উপস্থিতির পুর্েই তির্বতীয়দিগের 

শ/সনৈ আবাস-স্থানে অগ্নিসংযোগ পৃষ্ধক তখা! হইতে প্রস্থান 
করিত। অবিরত পঞ্চদশ দিবদ এইরূপ ছুঃখ কষ্ট দুর্ভিক্ষ সহ্য 

করিয়! তাহারা কাঁমক্কদের পর্ধতমালার পাঁদদেশে উপস্থিত 
হইলেন । এই দীর্ঘকাল মধ্যে তাহাদের তাগ্যে কণামাত্র 
পন্যও লাভ হট নাই. তাহাদের অথ] একটা মানও “তণ + 
প্রীপ্ত হয নাই। যে সপ অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের (প্রধান 
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ধহায়,এই ভীষণ ছুঃসময়ে ও তাছারাই তাহাদের জীবনের প্রধান 
অবলন্বন স্বক্নপ হুইয়ান্থিল। অস্বগণ দীর্ঘ-পথ ভ্রমণে পরিশ্রাস্ত 
ও অনাহারে অবসয় হইয়! ক্রেমে ক্রমে পতিত হইতে লাগিল। 
তাহাদ্িিগকেই, জবে করিয়া যোমলমানগণ কথঞ্চিৎ ক্ষু্লিরততি 
করিতে লাগিলেন । যোড়শ দিবসে তাহারা শ্রাস্ত ক্লাস্ত অবন্গ 
হইয়!, বেগমতীর প্রস্তরময় সেতুর পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন । 

তাহার নিয়োজিত সৈনিকছয় পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব বশতঃ 

বিদ্বেষ ও কলছে গ্রবৃন্ত হইয়া, সেই পরম উপযোগী স্থান পরি- 

ত্যাগ করিয়াছেন এবং স্থযোগ" পাইয়! কামরূদের হিন্দুগণ 
সেতুর ছুই-খিলান ভগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। চারিদিকে নিরাশী 
নিরানন্দের মলিনচ্ছুবি গ্রকটিত হইল । 

মোনলমানগণ সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন, নদী 

পাঁর হইবার কোন উপাক্ব উদ্ভাবিত হইল না; নৌক্কার অন্বেষণ 
কর! হইল, তাহা অপ্রাপ্য । মোসলমানগণ চক্ষে অন্ধকার দেখি- 

লেন। কত্ত হতাশ! তাহাদিগকে বশীভূত রাখিতে পারিল না। 
তাহার। অনতি-দীর্ঘকাল মধ্যেই পুনর্বার ধৈর্যশীল ও সাহসী 

হুইয়! অনাবৃত স্থান পরিত্যাগপূর্ধক নিকটবত্তী এক দেব-মন্দির 
অধিকার করিয়্। লইলেন। এই মন্দির মনোরম প্রস্তরময়, সুদৃঢ় 
স্ুবিস্তৃত ও. এক উদ্ধ স্থানে অবস্থিত । অভ্যন্তর ভাগে নানাবিধ 
স্কুদ্র বৃহৎ স্কুরর্ণ রজতময়ী অসংখ্য দেবমুত্ত, ভাহার মধ্যে এক 
প্রকাণ্ড হিরগ্মরী প্রতিমা । তাহার বাহিরে নিক্ষি্ড হইয়া,মন্দির 

মধ্যে এই আগন্কক পরম দেবতাদিগকে স্থান প্রদান করিয় | 

তার! তথায় অবস্থিত হইয়! রজ্জু ও কাষ্ঠি সহযোগে (ভল1 ও 

নৌকা] প্রস্বত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে কারাদ 
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রাজ সটৈন্যে ও অধীনস্থ সমুদয় হিশ্ুুদিগকে সঙ্গে লইয়? 
তথায় উপস্থিত হইক্স1, দোসলমানদিগের- চেষ্টায় গ্রতিষন্থকত। 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 'ভীহারা: দলে দলে তথায় 

উপস্থিত হইয়া মন্দির বেষ্টন করিল। : এবং তাহার চতুর্দিকে 

বাশ পুতিয়া, তাহা রঙ্ছু সংযোগে দৃঢ় বন্ধ করিয়া, মৌসলমান- 
দিগ্নকে অনাহারে বধ করিবার কল্পনা করি্গ। মোসলমানের। 

ফৌতুহলাক্রাস্ত চিতে দেখিলেন, তাহারা বাশের প্রাচীর নির্ঘ্াণ 
করিতেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ভাহারা সমুদয় অবস্থ! বুঝিতে 

পারিয়া, মহা-সামস্তকে দিবেদন করিগেন। ভিনি সৈন্যদিগকে 
মন্দির পরিত্যাগ পুর্ধক, উন্মুক্ত ভূমিতে গমন করিতে আদেশ 

দিলেন। তাহার! সথদজ্জিত হইক্স দীর্ঘ বর্শা ও তীব্র তরবার 

লইয়া! একদিকে আক্রমণ করিলেন, কঠোর প্রহারে হিন্দুগণ 

মেষপাপের ন্যায় পলায়ন পরাণ হইল। তাহারা নদীর 
তীরবর্তী অনাবৃত স্থানে উপস্থিত হইলেন। বিজ হিসুগণ 
অসংখ্য 3 তাহারা দিগন্ত বিস্তৃত লমুদ্র প্রবাহের ন্যায় মোদলমান 

দিগের চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিল । 

এই ছুরবস্থা ও ভীষণ ছুঃসময়ে মোসলমান বাডিনীতে বিশৃ- 

গঙ্গা উপস্থিত হইল সকলেই নিজের উদ্ভাবিত কল্পনাকে 

কাধে পরিণত করিয়! নদী পার হইতে উদ্যত। মহা! কোঁলা- 
হল ও গোলযোগ উপস্থিত। সহসা কতকগুলি অশ্বারোহী 

পুরুষ অশ্ব সহিত নদীতে অবতীর্ণ হইলেন। তাহারা একতীর 

পরিমিত স্থান অতিক্রম করিলে, চারিদিকে আনর্নী কলরব উত্থিত 

হইল তাহারা-্উত্তরণ যোগ্য স্থান প্রাপ্ত হু়াছেন? মন্তে করিয়া 
অবশিষ্ট মোলমানগণ নদ্দিগর্ডে জবতীর্ণ হইলেন, এ দিকে 'পৌস্ব- 



৯ প্রীধন্ধ কৌধুদী | 

লিক-গথ ধাধমান ছইয়। নদীর তীর অধিকার করিস ্ী 
ক্রম কোসলমানবলের পুরোভাগ' মধা-প্রবাহে উপস্থিত হ্ই- 

প্লেন, তথায় "জল অতি গভীর ছিল, ক্রমে ক্রমে সকঙ্জেই 

সেই তল জলে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন 1. অতি কষ্টে, মহগ্ধদ 
বিন-বগৃতেয়ার নৃানাধিক শত সংখ্যক অন্গুচরের সহিত পরপার 
প্রাপ্ত হইলেন । যেসকল অন্বীনসত্ব, তীব্র-প্রহারী, উগ্র-কম্ম। 

মহারথ বীরদিগের ঘোর পিংহনাঁদে, গম্ভীর তহলিল ও তকরির 

ধ্বনিতে পৌন্তলিকভার ভীম শঙ্খনাদ ও ঘণ্টাশব্দ অপাকুত হইয় 

গিক্লাছিল, পশ্চান্ভাগে গভীর জর্লরাশি পরাক্রুম বিস্তার পুর্ক 
তাহাদের শবদেহের উপর দির ঘোর গঙ্জন করিতে লাগিল। 

ও দিক্ষে ম্হম্মদ্ 'বিন-বগৃতেয়ার নদীর পরপার প্রাপ্ত 

হইলে, কৌচ শু মেজদ্দিগের অধিরাজ আলীর মহান্থভব আত্মীয় 

কুটুঙ্গগণ তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহার সহিত লন্মিলিত হই- 
লেন। তাহাদের সাহাধ্য নিমিন্ত ধাহ। আবগ্তক, তাহার কিছুই 

অঙ্গহীন রহিল নাঁ। "এইরূপ সাহায্য ও সমাদরে মহাসামস্ত 

অবশেষে দ্রেবকোটে উপস্থিত হইলেন । তথায় তাহার অপ্রধৃষ্য 

থালজি সহচরবর্গের স্ত্রী ও গস্তানগণ অবস্থিত করিতেছিলেন। 

তিনি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র প্রাসাদ শিখর ও রাজপথ 

হইতে শোকের করুণধ্বনি উত্থিত হইল। চারিদিক হইতে 

তাহার প্রতি অভিসম্পাত বুষ্টি হইতে লাগিল, তিনি নির্বেদ, 

স্বণ, লজ্জায় মৃতপ্রাক্ক হইয়া! তথায় অবস্থিতি করিতে লাগি- 

লেন।, নিরন্তর শুর্দ,রদাহে তাহার বীরহৃদয় দগ্বীভূত হইয়া 

গের্গী। + তিনি ক্রমে নিরুৎ্পাহ, অবঘাদ ও হতাশার পীড়া 

উত্ধকট রোগণ্রস্ত হইয়। শব্যাশাদী হইলেন | তিনি অনুচরবর্গের 



মালেক অল-গাঁজি । ৯৩ 

এই মহ! বিমাশের পরক্ষণ হইতেই অবিরত অনুুশোচনী করিয় 

বলিতেন, হাসন! মাতা সোলভানে গাজীর কি ফোন অকুশল 
ধঘটিত হইয়াছে, যে আমার উজ্জল সৌভাগা আমাকে চিরকা, 

পের জন্য পরিত্যাগ করিল? প্রকৃত পক্ষেও ঠিক এই সময়ে 
সেই অমিততেজাঃ সোলতাঁন মাইজ অল-দিন মহম্মদ বি ন-সাম 

কাঁফেরদিগের হস্তে গুপ্ত হত্যায় নিহত হন । | 

মালেক অল গাজি এখতিয়ার অল-দিন মহম্মদ বখতেয়ার শয্যাঁ- 
শীয়ী হইয়াছেন, এই সংবাঁদ চতুর্দিকে প্রচরক্রপ হইবামাজ্র,আলি 

মর্দীন নামক তাহার একজন আঁমির নারায়ণ গঁওয়ের শাসন 

কার্যে নিযুক্ত ছিল্লেন ; তিনি সহসা দেবকোটে উপস্থিত হইলেন, 
ইহার ভিন দিন পুর হইতেই, মহম্মদ' বিন-বখতিগ্নার সকলের 
সহিত সাক্ষাৎ নিবারণ করিয়া দিয়াছিলেন; অনেকে বলেন, আলি 

গুপ্ত ভাবে তাহার প্রকোষ্টে প্রবেশ পূর্বক, তাহার মুখ হইতে 
চাদর সরাইয়৷ এক ছুরিক! দ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করেন। 

এই ঘটন। ৬০২ হিঃ অব সংঘটিত হইয়াছিল । 

যে প্রচণ্ড পুরুষের শন্ত্র-প্রতাপে, জ্ঞান-গরীমায়, অতুল 

স্বধর্ধী-নিরতিতে উত্তর ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্ানে মৌসল- 

মানের বিহ্বয় পতাকা! উড্ভীয়মান হয়, হিমালয়ের উত্সঙ্গ প্রদেশ 

তিব্বতের মালভূমি, অজ্ঞাতপূর্ধ আরণাদেশ কামরূপ ধাহার 

রণকুশল সামস্তগণের অশ্ব খুরাঘাতে বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল; জীবিত 
কালে কার্ধক্ষেত্রে বিজয়ন্ত্রী যাহাকে কখনও পরিতাগ করেন 

নাই? যিনি ধর্মের আশ্রয়, কর্মের জন্মদাতা! ও সম্গীদের বন্ধু ছিলেন; 

সবিক্লোেষ বিবেটন! করিলে, ধাঁহাকে 'তুৎকালীন সম্ভরকোবিদ, 
ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন অন্তি প্রধান রণ-পপ্ডিত বেনাপতি 



্ | গ্রবদ্ধ কৌ সুদী । 

বলিয় গণ্যকর! যায়, আমর। অ-্ত-বিস্তার আশঙ্কায় এই ব্ধপে অতি 
সংক্ষেপে সেই অপ্রধৃয্য মালেক আঅল-গার্জি এখতেয়ার অল-দদিন 
মহুন্মঞ বিন-বখত্তষার খালজির জীবন চরিত বর্ণনা করিলাম 
ইনার পর ভারতবর্ষে. যোস্লমান অধিকার বদ্ধমূল, হইচ্গ, 
দিল্লি, বিজয়পুর, বাঙ্গালায় কত কত পরাক্রাস্ত পুরুষ, কত সেনা: 
পতি, কত বছদশণ রাজনীতিজ্ঞ, কত প্রবল পরাত্রাস্ত সম্রাট 
উদ্দপন্ন হ্টলেন, কিন্তু সার্ধ চারিশত বৎসর পর্যন্ত আর তেমন 

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত ধর্মের জন্য উৎসর্গীক্কৃত - জীবন কেহ 
উত্পন্ন হইলেন না। এই সুদীর্ঘ যুগপরে আমর! দিল্লির 
উন্নত সিংহাসনে তাদৃশ মহাপ্রাণ বথার্থ রাজনীতিজ্ঞ ধন্থোন্সক 

এক গৌরবোজল তেজন্থীত্পুরুষ দেখিতে পাই, আলা-খাকানি 

খেলি দে-মকানি তাহার উপাধি সার্থক; তিনি অখণ্ড ভারত 
বর্ষের প্রর্কত রাজাধিরাঙ্ সম্রাট চক্রবর্তী মহম্মদ মহি অল-দিন 
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প্রেরিত মহাপুকষ মহম্মদ (র) শ্বর্গরোহণ করিলে পর,বয়োবৃদ্ধ 

পুরুষ-মিংহ আবু-বকর নবপ্রতিষ্ঠিত মগুলী সু করিয়া আরবের 

বহিশ্চর জনসমাজে এসলাম বিস্তারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন । 

তাহার পরলোক গমনের পর, উগ্রতেজা রাজি মর ফারখ, 

তৎপরে সৌম্য প্রক্কতি, দয়ালু হ্বভাব মহাত্মা! ওসমান, তদন্ত্তর 
সিংহ-বিক্রান্ত বীরপুরুষ আলি মরতুজা। খলিফা অর্থাৎ প্রতিনি- 

ধির আসন প্রাপ্ত হন। অধীনস্থ লোকের বিশ্বীস-ঘাতকতাঁয় 

ভৃত্তীয়্ খলিফ! মহাত্মা ওস মান নিহত হন ও আরবদিগের মধ্যে * 

গৃহ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। শ্রীক ও পারস্য সাম্্রাজ্য-বিজয়ী বীর- . 

বাহিনী দ্বারা পরিপুষ্ট ও উপচিত বগল সম্পন্ন ও খলিফার 

হত্যার প্রতিশোধ-কামী হুইয়! শিরিয়ার শাসন্ক্র্তী মাবিয়! 
অভ্যুর্থান করেন । অপর পক্ষে মক্কা ও মদিনার প্রধানবর্গ মালেক 

ওশ*তর,আবছুল রহমান বিন-আবুবকর,আবদুল্লা হিন-ওমর, মাইজ 
বিন-জাবল শ্রতৃতির সহায়তা লাভ করিয়৷ মহাত্মা আলি,বৰিক্রোহ 

দমনে প্রবৃত হন? যুদ্ধে তাহার পুনঃ পুনঃ জয়লাভ হয়, কিন্ত 

মণ্ডলীর রক্ষণ ও কল্যাণ-বিধান ধীহার কর্তবা, হিংসা বা বি্ীগীষা। 
পরত হইয়। 'ক্ত ব্যয় কর।, তাহার পক্ষে কোন ক্রঞ্গেই উচিত, 
নছে। এই রিবেচনায়, বিশেষতঃ রাজ্য গ্রভুত্ব ধন সম্পদ. অঁকিঞ্চিৎ" 
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কর জ্ঞানে, তিনি এই বিশাল সাম্রাজ্যের লোভ সংবরণ করিলেন। 

তিনি মাবিরাকে সাম্রাজা প্রদান পূর্বক, কেবল খলিফা! উপাধি 
লইয়াই সন্তষ্ট রহিলেন। কিছু দিন পরে সান্ধ্য-উপাসনা কালে 
এক হতভাগ্যের তরবার প্রহ্থারে অদীন পরাক্রম রাজধি আঁলি 

নশ্বর পৃথিবী পরিত্যাগ করেন । 

মাবিমার পুভ্র এজিদ। এজিদ বাল্য-বয়দ হইতেই নীচ 

সঙ্গ পরায়ণ, ভুক্রিয়াশীল ও অবশেষে যদ্যপ হইয়া উঠিলেন। 
মহাপুরুষের হুহ্িতা “ফাতেমার গর্ভজাত আলির দুইপুত্র ছিলেন । 

জোষ্ঠ হাসেন ও কনিষ্ঠ হোসেন ।* হাসেন ও হোসেন পিতার 

পরলোক অন্তে পাথিব বিষয় বাসন| হইতে নিবৃত্ত হুইয়।, সর্ধ্বত্যাগী 
অকিঞ্চন সঙ্ন্যাপীর ন্যায় 'অবস্থিতি করিতে ছিলেন । এই সময়ে 

আবুল বিন জোবের নামক একজন মক্কাাসীর সহধর্মিণী জয়নব 

রূপলাবণ্যের জন্য অতি বিখ্যাত ছিলেন ।. ধূর্ত এজিদ স্বকীয় 
ভগ্নির সহিত আবছুল্লার বিবাহ সম্বন্ধ নির্বদ্ধ করেন। এবং তাহার 

প্রয়োচনার় আবছুল্লা বিধাহিত স্ত্রী পরিত্যাগ করেন। এইক্ষণ 

এন্জিষ স্থার্থ সিদ্ধির হুযোগ প্াইয়া,জয়নবের নিকট বিবাহ প্রস্তাৰ 
উপস্থিত করিঃলন। এ অনুরোধ স্বণার স্থিত প্রত্যাখ্যাত হয়) 

ইহার কিছু দিন পরেই হাসেন এই ভূবনমোহিণী ললনার পাণি-, 
গ্রহপ করেন। এজিদ হিংসা বিদ্বেষে প্রজ্মলিত হইয়া, অবশেষে 
পু 'ভাবে বিষ প্রযোগ পূর্বক, মহাত্মা! হাদেনকে পৃথিবী হইতে 
অপসারিত করিলেন । 

যষ্টি হিজরিতে সন্ত্রাউ মাবিয়! প্রাণত্যাগ করেন। তিনি 
'আত্তি পরাক্তাত্ত তীক্ষদন্র্ শাদনকর্তা ছিলেন। : তাহার অগকার 
কাগে 'আরেনিয়।, ভাতার, . মাই প্রাস প্রভৃতি বিজীত হন 
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কিন্ত তিনি পুকর-স্েহে বন্ধ (হইয়া, এজিদের ন্যায় অযোগ্য পুত্রকে 

আপনার স্থলাভিষিক্ত করেন। -এজিদ 'স্িংহাঁসনে আরোহণ 

করিয়াই, তীহার নামে অধীনস্থ গ্রজাগণের নিকট হইতে “বায়েদ? 
অর্থা, অধীনত। শ্বীকারশ্চচক -করস্পর্শ গ্রহণ করিবার জনা, 
রাজের বিভিন্ন প্রদেশহ্থ শাঁপনকর্ভাদিগের প্রতি আদেশ প্রেরণ 

করিলেন । অলিদ বিন"অকৰা মদিনার শাঁসনবর্তী ছিলেন, 

তাহার নিকটও আদেশ-পত্র আনিয়া উপস্থিত হইল । বিশেষতঃ 

হোসেনের নিকট হইতে বায়েদ গ্রহণ সম্বন্ধে, এই পত্রে নান। 

প্রকার উপদেশ ছিল। অলি? পত্র-প্রাপ্তিমাত্রই * হোসেনকে 

রাঁজসভায় আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন । হোসেন ত্রিশ জনন 

শস্ত্রধারী-পুরুষ সঙ্গে লইয়া, সন্দিপ্ধ-্বদর্য সভাগুপে উপস্থিত 

হইলেন । তীহার অন্থচরগণ দ্বারদেশ রক্ষা করিয়া, দণ্ডাত্মান 

হইলে, তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ পুর্বক, সসম্ত্রমে পরিগৃহীত হই! 
আসনে উপবেশন করিলেন । অলিদ স্রাহাকে দামেস্কের সুমু- 

দায় বিবরণ ও এজিদের বায়েদ সন্বন্ধীর আদেশ' অবগত করি- 

লেন। হোসেন বলিলেন,পিত্ ও ভ্রাত্ বিয়োগে বিশেষতঃ তাহাদের 

শোচনীয় মুহ্া্ঠে আমি বিক্লুব ও হতজ্ঞান হইয়, স্টারের এক 
প্রান্তে নির্জনে নুকায়িত হুইয়। রহিয়াছি, আজানের পবিভ্র-ধ্বনি 

ও দরিদ্রের প্রার্থন!-বাক্য.ভিন্ন, পাথিব কোনি প্রকার হর্ষ-বিষাদের 

ংবাদ আর তথায় প্রবেশ করেনা । আমাকে এ বিষয় অব- 

গত করার সার্থকতা ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ? মোঁপল- 
মানদিগের মধ্যে বংশাছুক্রমে খলিফার কিঘা রাঁজপদ সংগ্রমিত 

হয় ন৮। মহাপুরুষ ও তাহার পরবর্তী টি থলিফার অধিকার 

সময়েও সেরূপ লক্ষিত হয় নাই । মণ্ডলীর বিশ্বাপী ধর্মশীল 



৯৮ প্রবন্ধ কৌমুদী । 

তপোবল-সম্পন্ন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিই খেলাঞ্চত বা রাজপদ গাইতে 

পারেন । তবে যদি মাবিয়া স্বীয় সম্তানকে উত্তরাধিকারী নির্বা- 

চন করিয়া থাকেন,এজিদ যদি রাজদও গ্রহণ করিয়া খাঁকেন, তবে, 

কাল প্রাতঃকালে সমুদায় মোসলমানকে অবগত করা যাইবৈ 3 
যদি তাহার] সম্মত হুন, তবে আমি তাহাদের সহিত একমতে 
মদ্যপায়ী ছুরাচার এজিদকে বায়েদ করিতে অসনম্মত হইব না। 

এই কথ বলিগ্ন', মহাত্মা হোঁসেন গমনোম্বুখ হইলেন। অলি- 
দের সহকারী ছুরাত্মা মীরওয়ান হোসেনকে অবরোধ করিতে 

চেষ্টা করিল। হোসেন বলিলেন, কার সাধ্য আমার পথ রোধ 

করে? কাপুরুষ । সামান্য রক্ষিদিগকে আদেশ করিতেছ কেন ? 

ভুমি স্বয়ং অগ্রসর হও! হোসেন কটিবন্ধ হইতে প্রচণ্ড 
অসি নিষ্ষোধিত করিয়! লইলেন, কেহ তাহার পথ রোধ করিল 

না, তিনি অনুচরগথের সহিত সম্মিলিত হইয়া তথা হইতে 
প্রস্থান করিলেন | 

তৎক্ষণাৎ সেই সমুদয় বিধরণ পত্র-যোগে দামেস্কে এজি- 

দের নিকট প্রেরিত হইল ॥ 'এজিদ ভীত ও কুপিত হইয়া, 

বলপূর্বক হোসেনের নিকট হুইতে বায়েদ লইবাঁর জন্য, পত্রের 

পর পত্র, দূতের পর দু প্রেরণ করিতে লাগিলেন । অলিদও 

এজিদকে আন্তরিক দ্বণ। করিতেন ; সুতরাং তিনি সহসা জগন্মান্য 

মহাপুকষের বংশধরের প্রতি বল প্রয়োগ ন। করিয়া,তাহাকে 

- গোপনে মদিনা পরিত্যাগ পূর্বক, তদীয় মক্কার সগোত্র অদীন 
পরাক্রম সিংহ'সংহনন পুকুষদিগের সহিত সম্মিলিত হই তে অন্- 

রোধ করিয়া পাঁঠাইজ্লের ) ভোসেন তখন নিরুপায় ও ক্সহায় 

হইয?, নিতাত্ত খিদ্যমান হইয়াছিলেন ॥ উদার-্হদয়, অলিদের 
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গরামর্শ শ্রবণৈ তাহার হাদয় কথঞ্চিৎ সুস্থ ছইল। তিনি মাতা- 
মছের সমাধি স্থানে গমন পুর্র্বক, শিশুর ম্যায় ধূল্যযনুষ্টি ত হইয়া, 
রোদন করিতে লাগিলেন । কাতর প্রার্থনায় রজনী অতি- 

বার্ঠিত হইল। পর দ্দিন ৬* যষ্টি হিজরীর সাহবান মাসের 
টতর্থ দিনে মহাখা। হোসেন ধীর-ভাবে নীরবে বিশ্বাসী অনুগত 

বর্গের সহিত মদন! পরিত্যাগ পূর্বক, মক্কার উদ্দেশে প্রস্থান 

করিলেন । 

হোসেন মক্কাবাসীগণের সাস্বনা ও সাহাঁষ্য লাভ করিয়া সাই" 

বান, রমজান, শওয়াল ও জেলঞ্দ এই চারিমাঁস নির্ঁছেগে অতি- 

বাহিত করিলেন । অন্ুুদিন তিনি প্রপধানবর্গের দ্বার। সম্মানিত ও 

সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন, আবছুল 'হমাঁন বিন-আবুবকর, 
আবুল বিন-জোবের প্রভৃতি বীরপুরুষগণ তাহার সহিত 

সম্মিলিত হইলেন ; এই সমস্ত ছুল্ক্ষণ দর্শন করিয়া, মক্কার 

শাঁসনকর্ত। সপ্িদ বিন-আস মদিনায় গমন পুর্বক, পত্র দ্বার] 

এজিদকে সমুদায় অবগত করেন । এজিদ নিতাত্ত অধীর' ভইয়া, 

হোসেনের বধ-বিষয্ষে উদ্দাসীনতা| প্রকাশ অপরাধে অলিদকে 

পদচ্যুত পুর্বক,,এবনে আসাদকে ততস্থানে বিযুক্ত, করিলেন ; 

সর্ধত্র হোসেন ও তাহার অন্থগত বর্গের প্রতি কঠোর নির্ধাঁত- 

নের 'আদেশ প্রেরিত হইল । 

এজিদের অত্যাচার ও কঠোরতার বিপরীত ফল উৎপন্ন 

হইল। হোঁসেন পুরুষপলিংহ আলির পুত্র, ও প্রেরিত পুরুষের 

দৌহিত্র । মহাপুরুষ তাহাকে কত আদর, কত যঞ্জ প্রদর্শন করি 

তেন, সুরাত্মা এজিদ তাহারই প্রতি নির্যাতনে প্রবৃ্ হষ্টুয়াছে; 
ইহা অনেকের নিকট বড় গুরুতর বলিয়। বিবেচিত হইতেছিল। 
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সন্ধ প্রথমে কুফাঁধাসীগণ হোসেনের সহিত সহানুভূতি প্রন্বর্শন 

পৃর্বক পত্র- প্রেরণ .করেন। ক্রমে তাঁহার! কুফায় গমন জন্য 
তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, 'ভত্পরে কুফাঁর প্রধান- 

বর্ণের নিকট হতে ছুই কজন দুত পর্য্যস্তও আসিতে লাগিল, 
হোসেন দেখিংলন, তিনি সংসার ও প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া, 

এফাস্তে লুষ্কার়িত হইরাছিলেন, কিন্তু শাস্তির মুখ দেখিতে 
পাইলেন লা; প্রিয় আবাস-গুহ, পিতা-মাতার সমাধিস্থান, 

প্রত্যেক মোমলমানেক় প্রাথ-প্রির় মদিন। ও প্রৈর্িত পুরুষের 

অমাধি-মন্দির পরিত্যাগ করিয়া, পক্কার মরু-স্থানে আশ্রয় গ্রহণ 

করিয়াডিলেন, এন ন্যাগ স্বংকার করিয়াও তিনি আপনাকে এক 

দিনের জন্য নিরাপদ বিবেচনা করিতে পাঁরিতেছেন না । এজিদ 

প্রবল পরাক্রমশালী সমাট,দোর্দও প্রতাপান্বিত মহাব্বাজচক্রব্তী, 

তাহার সকৃৎ অঙ্গুলি সঙ্কেতেই কত রাজমুকুট ভূমি চূত্বন করে, 
কত পরাক্রান্ত রাজ্যের স্বাধীনত। ষোড় করে প্রণত হয়, অন্যের 

কথা দূরে থাক, স্বয়ং রোম-সামাঙ্গ্য তাহার সামান্য ভ্রকুটি দর্শন 
মাত্র কালঘর্মে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ন্যায় পবিত্রতা সকলই 

এজিদের নিকট অশ্রদ্ধে্1 আঁর তিনি সংসার বিরাগী সন্স্যালী, 

অকিঞ্চন ফকির । বিশাল পৃর্থীমগুলে হোসেন এজিদের বিশ্বদাহী 
রোধ হইতে আপনার মস্তক রক্ষ। করিতে তিলার্ধ মাত্র স্থানও 
নিরাপদ দেখিতে না পাইয়া, অগত্যা] স্বকীয় ক্ষমত। ও বাহুরলের 

প্রতি নির্ভর করিলেন। মক্কায় আনিয়া! ভিনি কুফাবাসীদিগের 

নিকট হইতে এ পর্যাস্ত ১৫০ দেড় শত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

ক্তরাং তিনি তাহাঢুদর , উপর নির্ভর পুর্ব্বক নিরাপদ “ও রাজ 

সিংহাসন প্রার্থী হইতৈ পারেন, কি না, ভ্বাহার সবিশেষ অন্থু- 
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সগ্ধান জন্য, জোষ্ঠতাত ভ্রাতা পরম বিচক্ষণ মহাঁআা মোসলেমকে 

তদ্ীয় ছুই পুক্রের সহিত তথায় প্রেরণ করিলেন । মৌমললেম 
কুফাম় উপস্থিত হইম্সী, নওমান বিন-সোক্তার নামক প্রধান 

ব্যক্তির আশ্রয় গ্রশ করেন। পরদিন চল্লিশ সহক্স কুফাবাসী 

হোসেনের মাঁমে তাহার করম্পর্শ করিয়া, আনুগত্য স্বীকার 

করিলেন । এই সুুলংবাদ সহিত মৌনলেম হোসেনকে অলন্দিগ্ধ 

হৃদয়ে তথায় আগমন করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইগেন 1 

কুফার শাদনকর্তভ। সন্ৃদয় নওমান বিন-বশির নগরবামীদিগকে 

মৌখিক ভয় প্রদর্শন করিলেনস্বটে, কিন্ত নগর মর্ধো ভোসেনের 

গ্রচাব বদ্ধমূল হওয়া তাহার অভিপ্রায় ছিল, স্থতরাৎ বিপ্লবের 
উপচয় নিবাত্ণ জন্য আর কোন উপার* অবলম্বন করিলেন না। 

যথাসময়ে এজিদ, কুফার এই ছুঃসংবাদ অবগত, হইলেন, 

তাহার চক্ষুর সম্মুখে চারিদিকে গুপ্তহত্যা ও ষড়যন্ত্র ক্রীড়া! 

করিতে লাগিল, তিনি যত সন্বরে হয় কুফা প্রনরধিকার, মোন- 

লেমের ধিনাশ ও হোঁদেনের এরাকে প্রবেশ নিবারণ জনা 

স্থির সঙ্করন হইলেন। বজরার শাসনকর্তা কঠোর প্রকৃতি ওবেছুল্লা 

এই কার্য্যের উপযুক্ত নায়ক। এজিদ তীভাকে কুর সব্ধক্তো- 
মুখিনী প্রভৃতা প্রদান পূর্বক অগৌণে তথায় যাত্রার আদেশ 
করিলেন! ওবেছুল্ল। পরম চতুরতার সহিত হেজাজী পরিচ্ছৰ 

পরিধান কিক, নণরে প্রবেশ পুর্বক হোসেন বলিয়। নিজের 

পরিচয় প্রদান করেন। পর দিন র'জসভা-ম্গপ তাহার 

সহিত কুফাবাপীদিগের সাক্ষাৎকার অবধারিত হইল । দলে দলে 

কুকাবীর। সেঁই স্থানে পমাগত হইগেন ওবেছুল্। সখালসত়ে * 
তথায় উপস্থিত হইয়াঃ নিজ 'গরিচয় প্রদান পুর্ধক প্রথমতঃ 
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নওমান বিন-বসিরের পরচাতি ও স্বকীয় নিয়োগবার্ভা, এছিদের 

বিশ্বদদধস্তী রোষের বিবরণ পাঠ করিলেন । এই অসম্ভতাবিত 

ও অতকিতপুর্ব্ব ঘটনায় চারিদিক ভয় বিষাদ কোলাহলে পরিপুর্ণ 
রর গেল। মোসলেম হ্বত্বং ছুই পুত্রের সহিত হানি বি- 

ম। নামক প্রধান বাঞ্ডির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, এজিদের' 

৪ তাহার গৃহ অনুরোধ করিল। হানি কারাগারে 

নিক্ষিপ্ত ভইলেন। ছোসেনের পক্ষ-সমর্থনকারী অন্যান্য 

প্রধান বর্গেরশ্ড সেই দশ! সংঘটিত হইল । 

অগন্যা। নিরুপায় হইয়া, মোগলেম নাগরিকদিগের সাঞ্গাধা 

প্রার্থনা করিলে, চল্লিশ সহজ সশল্ত্র যোদ্ধা তাহার পন্তাকামূলে 

দ্ডায়মান হইল, তির্নি তাহাদিগকে মে লইয়া, প্রধান বর্গকে 

কারাগার হইতে নিশ্ক্তি করিতে অগ্রদর হইলেন । চতুর 

চড়ামণি ওবেছুলার গণিধিবর্গ বন্ধু-ভাবে যাইয়], তাহাদের মধ্যে 

বাদাজ্বাদ করিতে লাগিল । অবশেষে তাহার! কারাগুহের 

সমীপে উপস্থিত হইলে, ওবেছুরা স্বয়ং অস্বারোহণ পূর্বক 
তাভাঁদের সন্থুখে উপস্থিত হইয়া! বলিলেন, তিনি কুফাবাসী- 

দিগের গ্তি,সরল ও মদ ব্যবহার করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া- 

ছেন ; তাহার! কিন্ত দারুণ ত্রমে পতিত হইয়াছেন, মোসলেম কে £ 

বে, তাভার জন্য কুকাবাসীগণ সম্রাটের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করি- 

যাছেন? ভাহাঁর। রক্তপাত দ্বারা যে কার্ধয করিতে অভিলাধী, 

তাকী কিন্ত বিনা বাকা ব্যয়েই সুসিদ্ধ হইতে পারে । তাহার! 

গ্লোললেমকে পরিত্যাগ করুন, প্রধান-বর্গ এখনই তাহাদের 

সহিত « গৃহে গমন " করিতে অনুমতি. প্রাপ্ত হইবেন । 
সৈন্যালে গুবেছুল্লার ছন্রবেশী চরগণ বধ প্রথমে এই 
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প্রস্তাবে সম্মত হইল, আঁর কতকগুলি বিন1 বিতর্কে তাহাদের 

আনুবস্ী হইল; ক্র্ষে তাহারা দলে দলে অস্ত্র পরিত্যাগ 

করিয়া গৃহে গমন করিতে লাগিলেন । বুদ্ধ মোললেম প্রাতিঃ- 

কাল গ্রচগ্ড বাহিনীর অধিনাপক হইয়া, জয়শীল সম্রাটের ন্যান্ 

শুবেদুল্লার প্রতিকূলে অভিযান করিয়। ছিলেন, সন্ধাকালে 

পাঁচ শত সন্দিপ্ধ হৃদয় লোকের সহিত মর্মাহত হইয়া, প্রত্যাবর্ভুন 

করিলেন। বজনীর অন্ধকারে কালমুখ লুকাইয়। সেই বিশ্বাস 

ঘাতকেরাও প্রস্থান করিল। মোনলেম নিরুপায় হইয়া, অগত্যা! 

এক বুদ্ধার আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎক্ষণাৎ ছইজন 

নগরপাল কতিপয় সৈন্য সহিত তীহাঁকে অবরুদ্ধ করিতে 

প্রেরিত হইল । মানবজীবন ঈশ্বরের* এক অযাঁচিত অনুগ্রহ, 

মোসলেম তাহা রক্ষার জন্য যতদুর সম্ভব তদপেক্ষাও লাঞ্ছনা 
সহা করিয়াছিলেন কিন্তু মার পারিলেন না; তিনি ছুই পুত্রকে 
ঢইদিকে স্থাপন পুর্ধক তরবারের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান 

হইলেন । যৌবনকালে যে প্রচণ্ড দো গু-প্রতাপে রোখের ভুবন 

বিখ্যাত প্রিতোরিমান সৈন্যগণ সিংহের সন্মখে মেষপালের 

ন্যায় ভীত বিশ্রান্ত জইয়া! পলায়ন করিত, এখন (সে পরাক্রাস্ত 

বীরবাহু বসে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি যতদুর সাধ্য 

শর্র'নপাত করিয়া, অবশেষে নিশীথকালে মাংঘাতিক আহত 

হইয়া, মোসলেম পুনদ্ধরের সহিত বন্দীকত হইলেন | ওবেছুল্লার 

আদেশে তাহাদের মন্তক ছিন্ন হুইয়া, এজিদের নিকট প্রেরিত 

হইল। হানি শুূলে আরোপিত হইলেন। “কুফায় সম্পূর্ণ 
শাস্তি'বিরাঁজ করিতে লাগিল । কিন্তু [দক মহাত্ম৯ হোসেন 

মোপলেমের পত্রে ও কুফাবাসীদ্দিগের উপর পুর্ণ বিশ্বাস *স্থাগন 
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পূর্বক সমুদায় পরিবার বর্গ ও অন্্গত 'জনের সহিত মক্কা পরি- 

ত্যাগ করিয়া এরাক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

: হোসেন মক্ক। পরিত্যাগ করিতেছেন, অবগত হইয়! ঠা 

হিতৈষী ও বন্ধুগণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে নিবারণ করিতে 

চেষ্টিত হইলেন, কুফারবালীগণ অধ্যবস্থিত চিত্ত ও চির বিশ্বান 

ঘাতক, ইতিপূর্বে তাহারা তীয় পিতার নিকট ততসমস্তের 
যে পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তন! পরিকীর্ভিত হইল, 

কিন্তু তাহারা সফল হইতে পাধিদেন না। ছোদেন 

বলিলেন, আঁমার অপমানিত *্জীবন এ পবিত্র ভূমির 
অব্মাসনা ও আমার বন্ধুবর্গের বিপদ আহ্বান করিতেছে, 

স্থতরাং এ স্থান পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। ভিলি 

কুফার পথ অবলম্বন করিয়। মাত্রা করিলেন । রমলা নামক স্থানে 

উপস্থিত হইলে, জহির বিন-বয়েদ নামক একজন হৃদয়শ]লী 

পুরুষ তাহার অবস্থায় দয়ার্্র হইয়া, তাহার অনুগামী হইলেন । 

সালবায় উপস্থিত হইলে, বকর আসাদির সহিত সাক্ষাৎ হইল, 

তিনি কুফা হইতে আপগিতেছিলেন। হোসেন তাহার নিকট 

কুফাবানীর চুপলতা ও মেপ্ললেমের শোচনীয় পৰ্দিণাম অবগত 
হইলেন। ভিনি পিতা ভ্রাতা ও নিজের জীবনে সংসারের 

সহজ প্রকার প্রতারণা ও কৃতদ্রত। দর্শন করিয়া, মর্্বাহত হইয়। 
পড়িগ্াছিলেন $ অবস্থার পরিবর্ভনে, সময়ের ঘূর্থাবর্ডে নানা- 
প্রকার শীত গ্রীষ্ম ভোগ করিয়াছিলেন, সুতরাং সংলার ও 

সাংলারিক জীবনের প্রতি তাহার মমতা ও অনুরাগ বিলক্ষণ 

হ্রাস শ্রাঞ্ধ হইয়াছিল," তিনি কুফার হুর্ঘটনা ও. মোমূেমের 
হত্যা-দংবাদ প্রচ্ছন্ন 'রার্ধিতে চেষ্টা করিপেও, স্বশ্পক্ষণ মধ্যেই 
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উহ ভাহাঁর ক্ষু্রে দলের মধ্যে প্রকাশিত হইম্সা পড়িল । তাহার! 

হঠোসেনকে পুনঃ পুনঃ খ্থায় ফিরিয়া! যাইন্ে অনুরোধ করিতে 

লাগিলেন । কিন্তু মোনলেমের পুত্র ও ভ্রাতগণ প্রতিহিংসায় 

এখন, উত্তেজিত হইয়া! উঠিয়াছিলেন যে হিতাহছিত নির্বাচন 

ক্ষমতা তীাহছাদিগের একবারে তিবোছিত হইপা গিয়াছিল। 

তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে অকৃতকার্য হইয়া, মভাত্বা হোসেন 

অগতা। মোপলেমের হত্যার প্রতিশোঁধে কত-নিশ্চগ্ন হইয়া, 

পুনর্ধার পুরে।ভাগে খাত্রা করিলেন। কিন্ত প্রত বিবেচনার 

সহিত দেখিতে গেলে, এ সময়ে তাহার পক্ষে শ্রক্কা! ও কুফা 

উভয়ই তুল্য ছিল। তাহার ব্বকীয় শক্কি ভিন্ন অথণ্ড পৃথিবীতে 

এজিদের বিশ্বগ্রাসী রোধ হইতে মিরীপদ্ করিতে কোন স্থান 

বা আশ্রয় তাহার পক্ষে অনুকূল ছিল না। | 

হোসেন অগ্রসর হইতে লাগিলেন । এক স্কানে দেখিলেন 

এক বিস্তত মাঠে সুদৃশ্য শিবির সন্নিবেশিত, তাহার দ্বার-দেশে 

একখানি স্থন্দর তরবারি বিলশ্ষিত, নিকটে ঘুদ্ধ সঙ্জায় “সুসজ্জিত 

আরব্য অর্থ দণ্ডায়মান । ভিনি একজন কুফার প্রধান ব্যক্তি; 

কোঁসেনের  স্রহিত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-ভয়ে নগর পরিত্যাগ করিয়া 
আসিয়াছেন। হোসেন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কুফা 

হইতে ছুই দিনের পথ অবশিষ্ট থাকিতে, হুর বিন-এক্িদ নামক 

গ্রসিদ্ধ বীর-পুরুষ দশ সহজ তরবার-ধারী যোদ্ধা লই, তাহার 

পথ রোধ করিলেন । হোসেন বলিলেন, আমরা সহজ অস্করুদ্ধ 

হুইয়! স্বদেশ পরিত্যাগ করিলাম, এখন কুফ।-বাঁসীগণ আমাদের 

সহিষ্ট একি “ব্যবহার করিতেছেন) ,ছুর বলিলেন আমার, 
গিকট তাহার সছুত্তর নাই, আমি এজিদের ভূৃষ্জ্য মাত্র, 
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আপনাকে অবরুদ্ধ করিতে প্রেরিভ হুইজ্সাছি, কর্তব/ কারের 

অন্থারোধে ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও আপনার প্রতি কঠোর ব্যবহার 
করিতৈ হইবে । 

এই গ্রকার বাদানুবাদ হইতে ল'গিল, হোসেন আরও 

কিছু দূর অগ্রধর হইয়। হিজবি ৬১ অন্দে মতর্রম মাসের দ্বিতীয় 

দিবসে ইউফ্রেটিল নদীর পুলিন-ভূমিতে পটমগুপ স্থাপন করি 

লেন। সঙ্গীগণ বলিলেন এস্থানের নাম কারবালা । হোসেন 

বলিলেন বিলক্ষণ, আরবি ভাষায় কারব শব্দে বিপদ, বাল! 

শবে সঙ্কট ভুঃখাদি বুঝার, সুতা এই আমাদের ভাগোোর 

অনুরূপ আবাদস্থান। কিন্তু সহচরগণ বুঝিলেন, আমর! আরব 

আর এস্থান এরাঁকের * অন্তর্গত, কারব শব্ষে আরবি ভাষায় 

বিপদ সম্কট, আর বালা শব্দে ফাঁরদি ভাষায় উন্নতি স্গতরাং 

এই আমাদের দুঃখের চরম উন্নতি স্তান অর্থাৎ নিপাঁত-ভুমি | 

যাহ! হউক হুর, হোসেনের শিবির ও নদীর মধাবর্তী স্থানে 

সন্ধাবার স্াপন করিলেন; পর দিন পত্র সহিত ওবেছুল্লার এক দূত 

তথায় উপস্থিত হইয়?, হোসেনকে এজিদের নামে বাঁয়েদ করিতে 

অনুরোধ কন্তিল, হোদেন ওবেদুল্লার পত্র দূরে নিক্ষেপ করি- 

লেন, দু'্তকে বিন! উত্তরে বিদায় করিয়া দিলেন। এই বিবরণ 
অবগত হইয়া, ওবেছুল্লা ক্রোধে অধীর হইলেন । তৎক্ষণাৎ 
ওমর বিন-সাঁদের অধীনে দ্বাদশ সহজ প্রচণ্ড অশ্বারোহী 
হোসেনের মস্তক ছেদন জন্য কারবালার দিকে প্রেরিত হইল। 

তাহারা লৌহ-পুকুটে সুরক্ষিত, আঁপাদ-মস্তক আয়সবর্ধে 

“বিষস্ডিত*সর্ধাঙ্গ উত্ত প্রহ্রথ-ঝাঁল ধারণ করিয়াছিল। তার! 

ভরের টসন্যদলের সহিত সন্মিলিত্ব হইলে, কারবালায় হোসেনের 



মহররম । ১১৭ 

বিপক্ষে দ্বাবিংশতি সহম্্ সৈন্যের সমাবেশ হইল। অস্তঃপুরিকাগণ 
ভিন্ন হ্বোসেনের সহিত তাঁহার আত্মীয় কুট্ব ও বন্ধুবর্গে বিরাশিজন 

প্রধান পুরুষ বিদ্যমান ছিলেন । তাহার বংশ মর্ধ্যা্া, বল বিক্রম 

বিদ্যা.বুদ্ধির খ্যাতি প্রতিপত্তিতে আরবে অতি প্রসিদ্ধ । হোসেন 

যদি দামাস্কসের সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন, তবে 

এই সকল প্রধান পুরুষেরাই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের 
শাসন কার্যে নিযুক্ত হুইয়! মন্ত্রনা-গৃহে ও যুদ্ধক্ষেত্রে উচ্চতম 
যোগ্যত। প্রদর্শন করিতে পাঁরিতেন । র 

'কারবালা অতি ভীষণ স্থান । উধর অনুর্ধর বিশাল প্রাস্তর, 

বালুকা ও কঙ্করে পরিপূর্ণ । স্থানে স্থানে প্রকৃতির মৃতদেহের 

ম্যায় বৃক্ষলতা৷ বিবর্জিত প্রস্তরময় গগ্ুশৈল । কুটিল থলের ন্যায় 

মগিল। নাক কণ্টক গুল, শোচনীয়-বেশ জটিল বৃদ্ধভিক্ষুকের 

ন্যায় শীর্ণকার খর্জুর বৃক্ষ । প্রচণ্ড আতপ, ভীষণ শীত পর্যণায়- 

ক্রমে এই ভীষণতম স্থাঁনে ক্রীড়া করিয়া থাকে। দীর্ঘপথ-্পোণে 
নিত'স্ত পরিশ্রান্ত, অন্ুদিন অভিনব-বিধ বিপদে বিজর্তিত, 

হতাশায় উৎপীড়িত, নীচ-প্রকূতি শক্রবর্গের কঠোর ব্যবঙ্ধারে 

অবমানিত মহাত্মা হোসেন সই ভীষণ স্থানে ওচওড মিদাঘ 
মার্তণ্ডে সমধিক পরিতাপিত হইতে লাগিলেন ভ্তাহাতে 
আবার এজিদের সৈনাগণ তাহার অন্থুচরবর্গকে নদী হইতে 

জল গ্রহণ করিতে প্রতিষেধ করিল। দারণ পিপাসায় ও অসহ্য 

উত্তাপে অশ্ব ও উষ্ সকল উদ্মগডের ন্যায় হইয়া উঠিল । ষে 

সকল, বীর- -পুক্রষ রোম ও পারস্যের উগ্র-পরাক্রম ব্ীরবাহিনী 

ঘারা ুদ্াক্েত্রে পরিবেষ্টিত হইয়াও* ধৈর্য পরিভ্যাঙ্ করেন 

নাই, আজ সামান্য পিপাধায়" তাহাদিগকে অভিভূত কঁরিল। 



১০৮ প্রবন্ধ কৌমুদী । 

বাহাদের দ্বারদেশে প্রতিদিন মক্কার শত সহত্র দরিদ্র ব্যক্তি 
ক্মিষ্ট পানীয় পরিতৃপ্ত হইয়! থাকে, আজ তাহার সাসান্য 

এক গণুষ জপ্গের জন্য ভূমিতলে বিলুষ্টিত ও ছট ফট করিতে 

লাগিলেন । 'তছুপরি অনুর্যযষ্পশ্যবূপা মহিলা ও সথকুমীর 
শিশুগণের ঘন্ত্রণাধবনিতে তাহাদিগের ছুঃখ কষ্ট শতগুণে অসহ্য 

করিয়! তুলিল ॥ 

আত্মসন্মীনে অনুপ্রাণিত ষে হৃদয় এজিদের বিশ্ব- বিজ্রাস 

পরাক্রমে অবনত হয় নাই, আরবের এই সকল সন্তাস্ত স্ত্রী 

পুকষের ঈদৃশ ভীষণ ছুঃখ কষ্ট *দেখিয়।, তাহ! কিয়ৎ পরিমাণ 

আনত হইল । হোসেন কুফাবাসীদিগের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করা- 

ইয়া, ওমর বিন-সাদকে এক পত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাদের 
অসহ্য ছুঃখ কষ্টের বিবরণ পাঠ করিয়া, তাহার কঠোর হদয়েও 

দয়ার স্চার হইল । ওমর, হোসেনের পত্রের সহিত একজন 

লোক্লু.কুফায় প্রেরণ করিলেন। তাহার উত্তর লইয়া লোক 
ফিরিয়া! আপিল। ওবেছুল্লা ওমাঁরকে লিখিয়াছেন “আমি তোমাকে 

সন্ধির জন্য পাঠাই নাইং তুমি বদি হোসেনের মস্তক ছেদন 
করিতে অসমর্থ হও, তবে অপর ক্ষমতাশালী লোক তোমার 

পরিবর্ডে পাঠীইতেছি 1৮ 

এদিকে পত্রের উত্তর আসিতে বিলম্ব দর্শন করিয়া, হোসেন 

শিবিরের চারিদিকে পরিখা খনন জার তাহার সক্কীর্ণ 

নির্গম পথ উপযুক্ত রূপে সুরক্ষিত হইল ।, কিন্তু জল তাভাবে 

, সেই সুরক্ষিত ্ি বিরের অভ্যন্তবেই আগক্স মূ হক পরি- 

জের "কোন সছ্রীয় 'উভভাবিত হইল না। তখন মহাস্মা 
্সাব্বাপ জল আহরণের জন্য, কয়েকজন লোক সঙ্গে লইয়া, 



মহর্বম। ১০৯ 

ইয়ুফ্রেটিসের দিকে যাত্রা করিলেন, কিন্তু জল লইয়া প্রত্যাগমন 
কালে শত্রগণ তাহার পথ অবরোধ করে। ইহাতে এক ক্ষুদ্র 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল, আব্বাস স্বয়ং ক্ষত বিক্ষত ও তাহার ' অন্ুচর- 
গণ নিহত হইলেন। অবশেষে ভিনি বুক শিবিরে উপস্থিত 

হইলে, সকলে তাহ।র ছুরবস্থা দেখিয়! হায় হায় ধ্বনি করিয়া 

উঠ্িলেন। কষ্টের উপর দিয়া শোকের প্রচণ্ড ঝটিক! প্রবাহিত 
হইয়া চলিল। 

আর উপায় নাই। সকলের পরামর্শ অন্ক্সারে একস্তানে 

কুপ খনন কর| হুইল। অল্পদূর খনন করিলেই স্থুপেয় জলের উচ্ছ- 
দিত উৎস দৃষ্টিগোচর হইল। প্রথমতঃ সেই ভীষণ স্থানে 
জীবন রক্ষার একমাত্র উপায় অশ্ব উদ্র্দিগকে . জলপায়নে সুস্থ 

করা হইল । পুরুষদিগের মধ্যেও ফেহ কেহ গান করিলেন ; 

কিন্ত হায়! সহসা কূপের জল শুষ্ধ হইয়া গেল। ক্রমে আরও 

খনন কর। হইল, সত্তর হাতের নীচেও আর জলের চিহুমানর 

দৃষ্টিগোচর হইল না। লমুদ্ায় প্রধানবর্গ ও অন্তঃপুরিকাগণ 
দেইরূপ দারূণ তৃষ্ণার্তই রহিমা গেলেন । 

মহর্রমেরণ্নবম দিবসে ওমর, ওবেছুল্লার কঠোর উত্তর প্রাপ্ত 
হইয়], একবারে অগ্নিমুর্তি হইয়া উঠিলেন। ভীষণ শ্রীষ্ম- 
মগুলৈর নিদাঘকালীন কুদীর্ঘ দ্িনমান অবনান হইয়াছে; প্রচণ্ড 

ার্তৃণড অবিরত খরত্বর মযুখমাঁল! বিকীর্ণ করিয়া, অন্তগমনোন্ুখ 
হইয়া ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন, 

হোসেন অ.কুল অনুচর-বুন্দের সহিত নীরবে বিষঞ্ধুখে বসিয়া 

হোসেন পটমণ্ডপের ঘ্বারদেশে দণ্ডায়মান হা দেখিলেন,,প্রতি- 
১৪ 

১ 

হিয়াডুন। এমন সময়ে ওমরের সৈন্যুলে রূণবাদ্য বাজি উঠিল। : 
নী 



১১, শীবন্ধ কৌুদ্ী । 

পক্ষ শিবিরে যোদ্ধুগণ দলে দলে ন্সজ্জিত হইয়া, ব্যুহ বিন্যাস 
পুর্র্বক দণ্ডায়মান হইতেছে, দৈনিকবৃন্দ তাহাদিগকে উপধুক্ত 
রূপে স্থাপন পুব্বক সময়োচিত উপদেশ ও পরিচালনার আদেশ 

প্রদান করিতেছেন | হোসেনের অভিপ্রায় অনুসারে মহানুব্ 

আব্বাস ৰিংশতিক্জন সহচর লইয়া, দুতম্বরূপ ওমরের নিকট উপ: 

স্থিত হইয়া বলিলেন, হোসেন বলিতেছেন, আমর! যুদ্ধ ও মৃত্যুর 
জন্য প্রস্তুত আছি, দ্িবাঁবষান হুইয়াছে, আজ্গ বুদ্ধ নিবৃত্ত থাকুক, 

কাল প্রাতঃকালে আমরা শত্দ্র-ক্রীড়ার প্রবৃত্ত হইব, জয় 

পরাজয়ের কর্তা আল্লাহ, যাহাকে 'ইচ্ছ! তিনি ভবরযুক্ত করিৰেন। 
ওমর সম্মত হইলেন । 

সন্ধ্যার উপাসন! অস্তে হোসন প্রাণপ্রিয় সহচরগণকে আহ্বান 

করিনা বলিলেন, দেখুন আমি এক প্রক্ষ্ট উপায় স্থির করি 
য়াছি, পৃথিবীতে আমার আর কল্যাণ নাই, এজিদের প্রঞ্জলিত 

রোষে, আমিই পূর্ণাছতি , রাত্রি মধিক হয় নাই,আপনার। এখনই 

মন্কারদিকে প্রস্থান করুন; কাল প্রাতঃকালে শত্রগণ সমর 

'প্রাঙগণে দণ্ডায়মান হইলে আমি একাকীই তাহাদিগকে দ্িনমান 

নিবারণ কিয়া রাখিতে পারিব, তাহার পর তদস্থারা অনুসরণ 

করিলেও আর কৃতকার্ধ্য হইতে পারিবে না। ইহু। ভিন্ন আর 

একজনের ও এ এই ভীষণ স্থান হইতে উদ্ধার পাইবার উপার নাই। 

হোসেন এই বলিয়। নীরব হইলেন, সকলেই শিশুর ন্যায় রোদন 

করিয়। উঠিলেন। তাহারা বলিলেন, আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ 

হইয়া! যাইতেছে* এমন কথা৷ আমর। শুনিতে পারি না । আম- 

দিগকে ললীবনের শের মুক্ত পত্স্ত আপনার সহিত স্মববস্থান 

করিতে অন্থমতি: করুন । আনরা এই স্থানেই অত্যাচারীর 
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সহিত. যুদ্ধ করিয়া মিসতিত হইব, এই স্থান হইতেই একত্রে 
আল্লাহ তাইলার লম্মুখে পরফাঁলের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মীন হইব | 

হোসেন তাভাদেব প্রগাঁ অগ্থুরাগ ও বর্তমান হাদয়বিদারক দধবস্থা 

দেখিয়া! বহুক্ষণ রোদন করিয়া অগত্যা নিবৃত্ত হইলেন । 
ক্রমে রজনীর নিস্তন্কতা ঘণীভূত হইতে লাগিল। মহত্ব! 

ইমাম ভোমেন বিষাদময় চিস্তাঁয় ঘোর সমাচ্ছন্, তীহার উন্নত 

শিবির নিরাঁ৭1 ও নিরানন্দে যুহামান, গ্রদীপ সকল বিষাদের 

ফুটীডেদা অন্ধকারে হতগ্রভ হইয়া শ্তিমিত ভাবে জলিতেছে 

নবমীর চন্দ্র অর্থ রাঞ্সে কি'এক ভীষণত] ব্যক্ত করিয়া, দীবে 
ধীরে চক্রবাল প্রান্তে বিলীন হইয়া! গেল। অন্ধতমস্রাজি যেন 

ঈশ্বরের অভিশাপের ন্যায় কারবালার ভীষণ মরুভূমিকে আল 

করিল! আজ এই জীবনের শেষ রজনী; উজ্জল র্যা 

মনোরম চন্দ্রমা, সুনীল অস্বরে ফুল্প-কুন্মের ন্যায় নক্ষত্রমাল!, 

এ সকলই কাপ তাহাদের নিকট হইতে চিরকালের জন্য বিদাষ 

লইবে। এই উদয়অন্ত-কালীন বিচিত্র শোভা, নব কলরব, 

স্বমন্দ সমীর, এসমস্ত চিরকালের জন্য তাহারা পরিত্যাগ করিয়। 

যাইতেছেন, এ সকল চিন্তা তাহাদের হ্বদয়কে ক্ষুপ্ন কূরিতে পারিল 

না। তাহারা দুল্পভ মানব জীবনের এই শেষ রাত্রিতে বিশ্রাম 

ও শাস্তির আশা পরিতৃপ্ত করিলেন ন1। দীর্ঘ রাত্রি স্তব স্তন্ি 

প্রার্থন। ধান ধারণীয় অতিবাভিত হুইয়! গেল; পূর্বব দিকে উষার 

আলোক প্রকটিত হইবার পূর্ধেই 'াহাদের প্রাভাতিক উপাঁসন! 
শেন হইল, ও তদনত্তর কোরাণের মৃছু মধুর পবিত্র ধ্বনিতে 

শিবির সুখরিগ্ত হইয়া উঠিল। | 
কারবালার ভীষণ রজনী প্রভাত হইল। চারিদিকে 



১১২ প্রবন্ধ কৌমুদী। 

মরুবাসিনী উপ্র- প্রকৃতির রাক্ষসী মূর্তি প্রকটিত হইতে লাগিল । 
ভোসেনের শিবির ঘের-বিষাদ সমাচ্ছল্ন ॥. এজিদের সৈন্য 

গণও যেন কি ক অপরিস্কট গুরুত্ব অন্তভব করিয়া উতৎস্তাহ- 

হীন হুঈয়া পড়িতেছে। আজ মহর্রমের দশম দিবপ, গুক্রবার 

অতি প্রতাষে সেনাপতি ওমর বিন-সাদ সৈনাদিগকে দশ 
শ্রেণী গভীর বাছে বিন্যাস কবিলেন । মধ্যভাগে দশ সহজ 
পদাতিক, ছুই পার্খে দ্বাদশ সহম্র অশ্বারোহী অবস্থাপিত 
হইল। উন্নত তেজংপুঞ্জ-অশ্বে আবোহণ করিয়া, সেনা 

পনি মপান্তলে দণ্ডামাঁন হইলের্ন। পশ্চাৎ্দিকে ঘোর গম্ভীর 

বণবার্দা বাজতে লাশিল। এদিকে হোসেনের সহ্চরগণ 

প্রিষ পরিজনবর্গের নির্কট হইতে জন্মের মত বিদায় লইতে 

গেলেন । , কথায় যাহ! সিদ্ধ হয়, তাহা! এ জীবনে আর আব- 

শ্যক নাই । সকলই ফুরাইয়া গিয়াছে । সকলেই স্থির ধীর 

নিবাত-নিষস্প প্রদীপের ন্যায়। করুণ দৃষ্টিতে, উচ্ছ,সিত 

দদয়ে, কত কথা হইল, তাহার সীমা! নাই। প্রতিপক্ষের 
তীব্র বর্শ। দীপ্ত তরবার, বেগবাঁন ভীক্ষ-সায়ক যে কঠিন বর্শ ভেদ 

করিতে পারে নাই । অবলাগণের অশ্রকলুধিত্ত অবরদ্ধ-ৃকটি 
তাহা ভেদ করিয়।, এই সকল অপ্রধূষ্য বীর পুরুষের সদা-প্রশাস্ত 

চিন্তকে আকুলিত করিল। আর যে আদর, যে কথা, যে সম্ভা- 

বণ, যে বাঁসন! অবশিষ্ট রহিল তাহা এ জন্মে পুর্ণ হইল ন|। ঈশ্বরের 

অনস্ত অনুগ্রহে ও উন্নত স্বর্গ-লোকে যেন তাহ! সম্পন্ন হয়, 

এই স্থির বিশ্বার্সে উর্াদৃষ্টি করিয়া মর্মস্পর্শী গভীর প্রীতি প্রদর্শন 

পৃর্বক পরপর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। িখন তাঁহারা 
মৃছ ঠরান্তীর ধবনিতে কোরাদের গঁধচন উচ্চারণ করিতে করিতে 
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অগ্রদর হইতে লাগিলেন। মহাত্মা ইমাম হোসেন তাহাদিগকে 
সক্ষে লইয়া, পরিণার বাহিরে আসিয়া শ্রেণী রচনা করিলেন | সিংহ 
বিক্রান্ত আব্বাসকে যুদ্ধ-পতাকা ও পরিচালনার ভার গ্রাদন্ু 

হইলু। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ লৌহুমণ্ডিত, মন্তকে অভেদ্য লৌহ 

মুকুট, পৃষ্ঠে চর্দমফলক,তাহাদের পৃষ্ঠে, বক্ষে, অশ্ব সঙ্জায়, কটিবন্ধে 

নানাবিধ প্রদীপ্ত অস্ত্র শস্ত্র বলসিত হইতেছে; তাহারা তেজো- 

গর্বে নৃত্যৎপ্রাপন উৎকৃষ্ট বনাধুজ অশ্বে অধিষ্ঠিত। হোসেন 
আপনার বীরবেশ ফকিরের পরিচ্ছদে আরুত করিয়াছেন । 

তিনি বন্মের উপরিভাগে গৌরবান্বিতমাতামহের শুভ্র খিক 

(বৈরাগ্য বস্ত্র ), মস্তাকে তদীয় উষ্তীষ, কটিদেশে জোস্ঠ ভাতার 

কটিবন্ধ, হস্তে পিতার শতযুদ্ববিজধ়ী জোলফক্কার নামক 

দ্বিধার প্রচণ্ড তরবার ধারণ করিয়াছেন । তাহাদের পশ্চাৎ 

ভাগে রণবাদ্য বাদিত হইতেছে না। তথায় তাহাদের প্রাণ- 

প্রয়তম। স্ত্রী, স্েহমাখা পুত্রকন্যা, মমত। স্বরূপিনী মাতা ও 

ভগ্িনীগণ ধুলায় ধূদরিত হইস্। হাহ্থাকার করিতেছেন, সেই 

মোহময় শোকচ্ছণাদের ধ্বনিতে তাহারা অন্ত্স্ত সিংহের ন্যাষ 
প্রচণ্তর হইঞ্জা উঠিলেন। সে ধ্বনি যেন কত ইতিহাস, 

কত পুরাবৃত্ত তাহাদের হৃদয়ের ভিতর গান করিয়া বলিতেছে, 

বীরগণ! অগ্রপর হও» আমর। কঠোর আরব কন্যাগণ এইভাবে 

ভোমাদিগকে বিদায় করিয়। দিতে, বংশানুত্রমে অভ্যস্ত হই- 

যাছি। তোমাদের লঙ্জ।, বংশের সন্মান, আমাদের পবিত্রতা, 

আমাদের হাতে, তাহা আমর। রক্ষ। করিব অগ্রনর হও! 

সন্থুখে এজিদেখ্ধ সৈন্যগণ ঘোর-যোধ্রার করিতেছে,আ.র বিলম্বে 
ফল কি? আব্বামের ক্ষুপ্র ঘুল পুরো, তে যাত্র। করিলেন ।' 



১১৬ প্রবন্ধ কৌমুদী , 

হুইদল নিকটবর্তী হইলে মহ্বাআ্সা হোসেন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়| 
উচ্চৈঃম্বরে বলিলেন, এজিদের দাসগণ। শ্রীসটাপ্নগণ খ্রীষ্টের গদ্দীভ- 

কেও সন্মান প্রদর্শন করে, আর দেখ,ভোমাঁদের খলিফার সন্তান, 

তোমাদের প্রেরিত পুরুষের বংশধরের প্রতি তোমরা কি,ব্যব, 

হার করিতেছ! এক অঞ্জলি জলের জন্য আমাদের পুত্র 

, কন্যা পরিবার-বর্গ এৰং তোমাদের প্রেরিত পুরুষের সহ- 

ধর্মিণী মৃতকল্প, আর তোমাদের কুকুরও কি ইয়ুক্রেটিসের 
জল পানে বঞ্চিত আছে? আমরা পিপাসীয় কঠাগত প্রাণ, 

নিমন্ত্রণ করিয়া, স্বদেশে আনির়্া, উপযুক্ত অভিথি-সৎকাঁর 
করিতেছ ! বিশ্বীসঘাতকগণ ৷ পরকালে ঈশ্বর ও পেরগান্বরকে 

কোন্ সুখ দেখাইবে 2" 
হোসেনের অনুযোগ শ্রবণ করিয়।, বিপক্ষদলে কোলাহল 

পড়িষ়! গেল। ওমর বিন-সাঁদ সৈন্যগণকে চিন্তার 'মবসর 

ন। দিয়া বলিলেন, যোদ্ধুগণ ! তোমাদের বাদ প্রতিবাদে 

প্রয়োজন কিঃ তোমরা এজিদের ভূতা, তাহার শত্রুর মন্তক 

ছেদনে প্রেরিত হুইয়াছ, তাহাই রাধন কর। এই দেখ সব্ব 

প্রথমে আমুই হোসেনের বঙ্ষস্থলে অস্ত্র সঞ্চালন করিতেছি । 

এই বলিয়। ওমর হোদেনের দিকে বাণ সঞ্চালন করিতে লাগি- 
লেন। তখম হোসেনের ক্ষুদ্র দল তরবার নিফোধিত করিয়! 

লইয়া, পিধান ভাঙ্গিয়া দুরে নিক্ষেপ পূর্বক, ইন্স। লিল্লাহে ওয়া ইন্না 

এলায়ছে রাজেয়ুন_স্থির নিশ্চিত আমর। ঈশ্বরের বস্ত, ঈশ্বরের 

দিকে প্রতিগদ্ন করিতেছি--বলিতে বলিতে উদ্কাবেগে ওমর 

বিন-সাদ্ের ব্যৃহের উপর , সম্পতিত হইলেন।* বর্ষে চে 

লৌয় ঘুকুটে দীপ্ত তরবারদকল, পর্ধযতশৃঙ্গে ভীষণ অশনির 
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ন্যায় পতিত হইতে লাখিল। আসম্বের তীব্রগমনে, পদাতিক 

দিগের সগর্ পদ-বিক্ষেপে ধুলিরাশি উদ্ডীন হইয়া, রণস্থল গাঁ 
জলদাকারে সমাবৃত্ত করিল । আব্বাস অমান্ুবিক পরাক্রম 

ও রগকৌশল বিস্তার করিয়া, আপনার কষুত্র দল সঙ্গে কখন পদা- 

তিক-দিগকে মথিত ও বিত্রাসিত করিতে লাঁগিলেন,কথন প্রচণ্ড 

বর্শা বিস্তার করিয়া, অশ্বারোহী দলের উপর উতৎ্পতিত হইয়! 

তাহাদিগকে মেষ-পাঁলের ন্যায় দূর করিয়া দিলেন । এইব্ধপে 
এই গৌরবান্বিত বীরদল তীব্র বর্শ। ও উগ্র তরবারকে যথার্থ 
প্রাপ্য প্রদানে পরিতুষ্ট করিয়া, শস্তপ্রতাপে অরাতিবর্গের 
দেহ পরম্পরায় রণস্থল সমাচ্ছাদিত করিয়া দিয়া, বেলা প্রহরেক 

সময় হঈতে পিপাসা শুষ্ক হইয়া, বীর পুরুষের দেই 
গৌরবান্থিত শয্যায় পতিত হইতে লাগিলেন। মহাত্মা 
হোসেন সেই চিরস্থির-বিশ্বাপী সহচরগণের মুহদেহ সকল 

অবিরল অশ্রধারায় অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং বক্ষে বহন: 

পূর্বক শিবিরে আনিয়া রক্ষা করিতে ছিলেন। ক্রমে 

ক্রমে পঞ্চাশ জন সমরশারী ও তাহাদের মৃত দেহ শিবিরে 

আনীত হইল । তথন মহান্গভব হোপেন রণক্ডেত্রে উপস্থিত 

হইয়া, চীৎকার করিয়া বলিলেন, এই বিপুল সৈন্য-দলে 

কি'এমন কোন মোঁদলমান নাই, যিনি ঈশ্বরের অনুরোধে 

আমার সাহায্য ও তাহার ধর্্ম-প্রচারকের হেরেম--অন্তঃপুরিকা- 

গণ- রক্ষা করিতে পারেম ? তৎক্ষণাৎ ওমরের সহকারী 

দেনাপতি হুর বিন-এজিদ তাহার নগ্ুখে প্রাহুভূতি হইয়া বলি- 
লেনঞ্দেখুন, এই আমি উপস্থিত আ]ুছি, আমিও আপনার, 

জন্য ও মহাঁপুরুষের হেরেম রক্ষার নিমিন্ত জীবন উৎসর্গ করি 
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লাম । পবলোকে ঈশ্বরের নিকট আপনিই মামার সাক্ষী । এই 
বলিয়া ' দেই অতি প্রনিদ্ধ ঘশস্বী পরাক্রান্ত পুরুষ সান্্র মেঘ- 
মগুলে চঞ্চল বিছ্বাতের ন্যায় ওমরের সৈন্যদলে প্রবেশ পুর্ধবক 

ঘোর যুদ্ধ করিয়া নিপতিত হইলেন! 

ক্রমে হোদেনের ক্ষুদ্র-দল ক্ষীণতর হইতে লাগিল, উনিশ 
জন 'অবশিষ্ট থাকিতে; সহস। এক নবযুবক তথায় উপস্থিত 

ভইলেন। তিনি আজ তিনদিন মাত্র বিবাহ করিয়াছেন ; 

বৃদ্ধা জননীর একমাত্র অবলঘ্বন, স্ত্রীর হৃদয়-সর্বস্ব এই দয়ালু 

পুকষ হোসেনের আশীর্বাদ গ্রহ পূর্বক, বীরদর্পে যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিলেন । তাহার ভীষণ পল্াক্রম, দোর্দও প্রতাপ, 

দৃঢ় প্রহারে সর্দত্র, মহা-মংহার আরস্ত হইল; অবশেষে তিনি 
পরাক্রান্ত ভূজবলে কীর্তির মুকুট উপার্জন করিরা সাঁনন্দ-চিন্তে 

মহাবিশ্রাম লাঁভ করিলেন । 

অনন্তর নিহত মোঁসলেমের পুত্র আবছুল্লাহ, ত২্পরে অকি- 

লের ছুই পুত্র মহ-পরাক্রম জাফর ও আবছুল রহমান, তত্পবে 

ইমাতমর ছুই ভাগিনেয় মহম্মদ ও আয়যুন তদস্তে ভ্রাতুপ্দুত 

কাসেম ক্রমান্ধয়ে যুদ্ধে গমন করিলেন । তীহাম্বা তিন দিন 

অনাহান্বের পর পিপাস।-ক্লেশে ক্ষীণ-দৃষ্টি হইয়। পড়িয়াছিলেন। 

কিন্ত সংগ্রাম ক্ষেত্রে প্রবেশ পুর্ববক, মহ। পরাক্রম প্রকাশ করিয়া 
জীবন সফল করিলেন। তাহাদের অস্ত্র কাহারও প্রন্তি ছুই 

বার সঞ্চলিত হইল না, ওমরের প্রবল বাহিনী তীহাদের তীব্র- 

তায় পরাভূত-প্রায় লক্ষিত হইতে লাগিল, তাহারা শস্ত্রবলে ওমরের 

যোদ্ধ ুবৃন্দেরা নশ্বর খঙ্ঠিত 'দেহ পরম্পনায় অবিনশ্বর ঝীর্তির 

গগশৈণ নিন্মীণ করিযা, তদুপরি ক্রমে ক্রমে পতিত হইলেন। 
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আব প্রতিবন্ধক না, ওষরের সৈনাগণ জয়ধ্বনি করিয়া 

উদ্বেল সমুদ্র-প্রবাহের ন্যায় ভোদসেনের শিবিরের দিকে ধাবমান 

হল । ইমাম আপনার দক্ষিণ বাম ও পশ্চাতে দুষ্টিপান্ত করিয়। 

দেখিলেন, তিনি সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে একক অপহায় দপ্তায়- 

মান। তাহার প্রাণপ্রিয় অন্ুচর সহচর আম্বীয় ও কুটগ্বগণের 

শবদেহ পশ্চাতে স্তপারতি হইয়া রহিয়াছে ! অবারোধে মহল! 

গণের ক্রন্দন ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ, কারবালার প্রতি বৃক্ষ 

প্রস্তর হইতে যেন ছায় হায় ধ্বনি নির্গত হইতেছে । হোসেন 

শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া! বিষাদ-গ্লীতি গান করিতে করিতে কৃতা- 
সতের জিজ্বার ন্যায় ভীষণ বর্শ! বিস্তার পুর্ব্বক, বিপক্ষ সৈন্য 

সাগরের দিকে 'প্রচগ্ু-বেগে অশ্ব ধর্ঁবিত করিলেন । তিনি 

বাষধভাগে অশ্বারোহী-দলের প্রতি সম্পতিত হইয়া তাহাদিগকে 

খণ্ড বিখণ্ড করিয়! পদাতিক-দলের সহিত সম্মিলিত করিয়া 

দিলেন; তাহার পর পদাতিক দলকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া! দিয়া 

দক্ষিণ পার্খ আক্রমণ করিলেন । তথায় উাহার অস্ত্র শত্ত হইতে 

কালানল প্রান্বভূতি হইয়া শত্রগণকে ভম্মীকৃত করিতে লাঁগিল। 
তিনি ঘোর শ্সংহনাদ করিয়া যে দিকে আক্রত্তুণ করিলেন, 

তগায় সাক্ষাৎ রুহাস্তেব নায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন । 

তীর অত্বপ্ত-বর্শ। আজ অবিরত বীরপুরুষগণের বর্খ চর 

হংপিগ্ড বিদারণ করিতে করিতে পরিশ্রাস্ত হইয়া পড়িল। 

তিনি বর্শী পরিতাঁগ পুব্বক, বিদ্বাল্লতার ন্যায় ভাস্বর তরবার 

"গ্রহণ করিযা, যেস্থ'নে ওমর বিন সাদ সমুদয় বল-দর্পিত সামন্ত 

গণেকচদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া! গৌদন্ত প্রতাপ বিস্তার করিতে- 

ছিলেন, সেই দিকে ধাবমান হইলেন । সমুদয় প্রধান পুক্লুষের! 
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তাহার পথ রোধ করাতে সেই স্থানে নিদারুণ যুদ্ধ হইল। 

তাহার প্রচণ্ড ভরবার অধিরত বীর-পুরুষদিগের দৃঢ় বর্ম ও 
কঠিন লৌহ-সুকুটে পশ্তিত হওয়ায়, নিরন্তর বানঝন। শব্দ শ্ুতি- 

গোচর হইতে লাগিল! সদ্যপ্রবাহী রক্তজোতে রণক্ষেত্র কাদিত। 
নরমুণও্ড ও শবদেহে চরিদিক্ সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল । হোসেন 

তাহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে প্রবোধ দান করিয়া,পশ্চাৎ্পাঁদ করিয়। 

দিলেন। তাহার প্রচণ্ড আক্রমণে ওমরের চারিশত যোদ্ধা 

ভূতলশায়ী হইল; তিনি সহচর-বর্গের প্রতি রক্ত বিন্দুর পর্যাপ্ত 

প্রতিহিংসা গ্রহণ পুর্ধক ক্ষণকাঁপ বিশ্রামের জন্য "শিবিরে 
প্রত্যাগত হইলেন । 

মহাস্ম। হোনেন মুহুর্বমাত্র বিশ্রাম করিষাঁই অবগত হইলেন, 
এজিদের সৈন্যদল পুরোভাগে অগ্রদর হইতেছে; তখন আর 
বিলম্ব করা উচিত বোধ হইল না । পরিজনবর্গকে শাস্্না করি- 

লেন; পুত্র কন্যাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন, এই শেষ বিদায়, 

এ পৃ ধিধীতে আর দেখ। সাক্ষাৎ হইবে না, শিবিরে শোকের 
গ্রচ'$ ঝড় প্রবাহিত হইল । হোসেনের কনিষ্ঠ পুজ্র কিশোর 

বয়ক্ক জয়নাল-মাবেদিন রোগ-শধ্যায় মিশিয়া রহিয়াছেন, 

তিনি পিতার সহিত যুদ্ধে যাইতে প্রস্তত হইলেন ; হোসেন 
তাহাকে নিৰারণ, চুম্বন ও আশীর্াদ করিয়া বলিলেন, জীবনের 
প্রতি মমতা প্রকাশ কর, তোমার দ্ব।র আমার বংশ পৃথিবীতে 

চিরস্থারী হউক। হোসেন কাতর দৃষ্টিতে পরিজন-বর্গকে মুহামান 

করিয়। জন্মের 'নত বিদায় হইলেন। বলিবার অনেক কথা 

“ছিল, কিন্ত ভাহা আর ৫এ. জীবনে বলা হুইল শা? ক্ৌসেন 
রহিঃপ্রকা্ে উপস্থিত হইলেন, 'তথাক্ তাহার চিরস্থির বিশ্বাসে 
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পরিপূর্ণ পরাক্রান্ত সহচরবর্গ মৃত্যুর ছায়ায় হতদ্বিষঃ হইয়। 
রহিয়াছেম, তিনি 'তাহার্দিগের যথার্থ-প্রাপ্য অশ্র-ধারায় 
তাহাদিগকে অভিষিক্ত করিয়া অগ্রসর হইলেন । প্রচণ্ড 

মান প্রায় মধ্য-গগণ অবলম্বন করিতেছেন,চারিদিকে মরুভূমির 

তীব্র উত্তপ্ত ঝঞ্ধাবাত প্রবাহিত হইতেছে, প্রিয় পরিজ্ন-বর্গের 

শোকোচ্ছান তদপেক্ষাও তীব্রতর ও মন্দপীড়ক। হোঁসেন পতন- 

শীল নক্ষত্রবেগে শক্রদলের উপর উত্পতিত হইলেন । তরবার 

তরবারে প্রতিহত হইয়া, অগ্রিম্ফলিঙ্গ উৎপন্ন হইতে লাগিল, 

লৌহ মুকুট সকল 'সমস্তাৎ বিদ্বারিত, চর্ণা-ফলক *নকল খণ্ডিত 
হইয়া অবিরত পলাঁশ-পত্রের ন্যায় পতিত হইতেছিপ ; বড় বড় 

বীরগণ ভয় প্রাপ্ত হইলেন, ধৈর্য্যশালী পুরুষেরা! ভূতল অবলম্বন 

করিলেন, চির বিজয় গর্ধিত দ্রিগের মস্তক অবনত হইয়। পড়িল। 
হোসেন তীব্র প্রহারে শক্রদলকে পরাভূত-প্রায় কারয়া, আর 
চারিশত বীরপুরুষের থণ্ঙিত-দেছে রণক্ষেত্র সমাকীর্ণ করিয় 

দিষা, পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইলেন। তিনি ইউফ্রেটিসের 
দিকে অশ্ব ধাবিত করিলেন। ওমার বিন"সাদ চীৎকার 

করিয়। বলিলেন, বীরগণ ! সত্বরে ইমামের পথরোধ কর, ইনি 

এক অগ্রলি জলপান করিলে, আর একজনও ইই ্ার হস্ত হইতে 

রর্গী পাইতে পারিবে না। দৈন্যগণ অস্ত্র উদ্যত করিয়া দলে 

দলে তাহার পথ রোধ করিতে লাগিল। পরাক্রান্ত ভূজবলে 'ও 

দীপ্ত তরবার প্রহারে বিপক্ষগ্রণকে ছিন্ন ভিন্ন বিদীর্ণ করিতে করিতে 

সেই বিরাট পুরুষ জবশেষে অশ্ব সহিত জলে অবতীর্ণ হইলেন । 

হে্ট্মিন করল্পুটে জল গ্রহণ পুর্বকু উত্তোলন করিলেন, কি 
হায়! এই সামাঁনা জলের জুন্য তাহার প্রাগ- রি মৃহচরগণ 



১২৭ প্রবন্ধ ফেমুদী । 

প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, শিবিরে ম্বেহের পরিজনবর্গ 

শুফকণ্ে ছটফট করিতেছেন, তিনি কেসন করিয়া সেই জল 

পান করিবেন? উত্তোলিত জলের গ্ররতি পরমাণু হইতে সাংসা- 

রিক ককতন্নতা, বিশ্বাস ধাতকতা, অন্যায়, অত্যাচার, ও যথচ্ছা- 

চারের হুর্গন্ধ নির্গত হইতেছিল ; হোসেন দিব্যচক্ষে দেখিতোঁ 

লাগিলেন যেন তাহার জীবিতাধিক পহচর-বর্গের সতৃষ্ণ চক্ষু 

£মই জলের দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতেই গভীর মৃত্যুতে 
নিমগ্ন হইতেছে । আহ! তাহাদের সকলের পিপাস। অপেক্ষ। 

ক তাহার ভৃষ্জ। প্রবঙ্গতর ? ধারা তাহার জন্য অকাতরে 

প্ীধন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদিগের সকলের অপেক্ষা 

কত্তাহার জীবন কখনও প্রিয়তম ছিল? হা! এই সাগর 
প্রমাণ ইয়ুফ্রেটসের সুপেয় জল-রাশি, আর তাহার অস্চর, 

সহচর, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় কুটম্বগণের হৃদয় বিদ্বারক 

তৃষা, কাতরতা, অবশেষে সম্তাপিত প্রাণের ভম্মীকরণ। এই 

চিন্তা আও তীব্র বিষময় বজের ন্যায়, তাহার হৃদয়কে আক্রমণ 

ও অভিভূত করিয়া ফেলিল । [অতি দার্ঘ উষ্ণ-নিশ্বাভাঁর পরি- 

ত্যাগ পুর্ধবক তিনি অর্জলি হইতে জল দূরে নিক্ষেপ করিলেন । 
হায়। ইয়ুকেটিল! যে পর্যস্ত অন্যায়-পরাঘ়ণ প্রতূশক্তির 

ক্ষমতার অতিব্যবহার পৃথিবী হইতে তিরোহিত না হয়, সে 

পর্য্যন্ত যেন আর ক্ষেহ তোমার জল পান না করে। - 

হোসেন পুনর্ধার সমর-ক্ষেত্রে প্রাভূতি হইলেন । 

বার দূর হইতে ক্টাহার প্রতি অবিরত বাণবৃষ্টি হইলে লাগিল 

এতনি চান অগ্রাহ্য করিয়। সর্ধত্র আক্রমণ *৪ মহাঁসংহার 

শারভ্ত করিলেন। রাঁশি রাশি শরে সম্গাচ্ছাদিত হম! 
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ষাহাঁর বর্গ, চর্ম, উদ্ভীষ, অশ্ব, অশ্বলজ্জা, সমুদয় ছুনিরীক্ষ হইয়। 

উঠিল। ক্রমে বছ রক্তে শরীর অবসঙ্গ হইতে লাগিল । 

এমন সময়ে এক তীক্ষ সারক আদিক্। তাঁহার ললাট-ফলকে 

গ্রবেশ করিল । আরবের উজ্জ্বল নক্ষত্র, কোরেশ বংশের 

, জৌভাগ্য, বনিস্থাশেমের গৌরব, ধার্িকের অগ্রগণ্য, 

বীরকুলরদ্ব, পৃথিবীর অলন্কার, মাত ইমাম হোসেন অঙ্থ 

হইতে কক্ষচ্যুত মার্ভগ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিভ হইলেন । পিপাঁ- 

সার আধিক্যে তিনি আত্মহারা -হইয়া জল জল বলিয়। চীৎকার 

করিয়। উঠিলেন। একজন দয়ালু পুরুষ তাঁহার জন্য এক 

পাত্র জল আনয়ন করিলেন অন্যেরা তাহার মস্তক ছেদন 

জন্য সেইদিকে ধাবিত হইল । 'জল-পান্র মুখে অবস্থাপিত হয়? 

এমন সময় এক দুরাত্ম। আসিয়। তাহার মুখের উপর তরবার 

প্রহার করিল); জলপাত্র বিশীর্ণ হইয়া গেল। এ জীবনে! 

আর পিপাসার শাস্তি হইল না। যাহারা তাহাকে বেষ্টন্ 

করিয়াছিল, তাহার আর কেহই তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছুক 

হইল নাঁ। বরং তাহাদের মধ্যে একজন করুণার উচ্ছণসে 

সে শোক-ৃশ্ত দর্শনে অসহমান হইয়া ওমর বিন-সাদের দিকে 

অসি উদ্যত ফ্রিগ্ল। ধাবিত ও তাহার শরীররক্ষক-গণের হত্তে 

নিহিত হইলেন । 

অতঃপর পাষাণ-হৃদয় শিমর তথায় উপস্থিত হইয়া হোদে- 

নের বক্ষঃস্থলে বর্শ৷ প্রহার করিল, তাহাতে তাহার বক্ষ-স্থল 

ও হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি বিষম যাতনায় ঘন 

ঘনশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। শিম'র তাহার কক্ষের 

উপত্থ উপর্বেশন করিম! মন্তকঞ্ছেদনের উপক্রম্ কর্রিল॥ 

১১ 
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হোসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কোন্ দিন ? শিমর বলিল 

৯*ই মহর্রম, শুক্রবার,বিশেষ নমাজের সূময় । হোসেন বলিলেন 
তবে একখার অবসর দেও, আমি জীবনের শেষ উপাসনা 
সমাপ্ত করিয়া লই। শিমর বক্ষ হইতে উঠিয়া দাড়াইল, 
মহাস্ম। হোসেন শোণিতাপ্ল,ত ক্ষত-বিক্ষত মুখমণ্ডল ও ললাট- 

ফলক ভূমিতলে স্থাপন পূর্বক--সোবহানা ব্রব্েল হাল। 
আমার পরমেশ্বর পবিত্র ও মহান, এই ধ্বনি উচ্চারণ করিতে- 

ছিতেন, এমন সময়ে শিমর পন্চাৎ দিক হইতে তরবারের এক 

তীত্র প্রসারে তাহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। তৎপর নিকষ 

প্রকৃতি ওমর বিন-সদের গ্মাদেশে বিংশতি জন বর্-মণ্ডিত 

অশ্বারোহী পুরুষ তাহার শবদেহের উপর দিয় বেগে অশ্ব চালা 

ইয়া লইয়া গেল; তাহাতে তাহার চ্ম ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, মাংস 
উৎপাটিত ও অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গেল। তাহার সদ)ঃ 

পতিত গলিত শবদেহ অধত্ব অনাদরে তথায় পতিত থাকিয়া 

' কারবালার ভীষণ দৃশ্য ও উগ্র-প্রক্কৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়!| 

সমধিক ভীষণতর হইয়া রহিল |] মহাত্মা হোসেন জন সাধা 

রণের বিপন্ন স্বাধীনতারস্উদ্ধার করিতে যাইয়। নিহত হইয়াছেন ; 

মানব যদি তোমার অসশ্র-প্রজ্রধণ নিঃশেষিত না হইয়া থাকে, 

তবে এই প্রজ্জলিত-প্রাণ সদা-সত্তাপিত মহাপুরুষের জন্য 

এক বিন্দু অশ্রুপাত কর । 

এদিকে হোসেনের প্রিয় অশ্ব উন্মত্ত হ্্ষাঁররে কারবালার 

শোক-মুচ্ছিত প্রতিধ্বনিকে জাগাইয়। দিয়া, শিবিরে উপস্থিত 
হইল। তথায় হোসেনের পটসগুপের দ্বারদেশে মুখমর্দন 

করিতে করিতে দর বিগলিত্: ধারায় অশ্রুপাত কাঁরয়া শেংকা- 
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চন্ন হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, তাহার আর সন্ধান হইল 
না। ওমার হোসেনের পরিবার-বর্গকে অবরুদ্ধ করিয়।, তদীয়্ 

ছিন্বুমস্তক সহিত দামেস্কে এজিদের নিকট প্রেরণ করেন । 

্বলনাগণ কারা-গৃহে বন্দীভূত ও হোসেন ও তাহার নিহত 
অন্ুচরবর্গের খণ্ডিত মস্তক নগরের সিংহদ্ধারে লটকাইয়। 
রাখা হইল। কিন্তু এই পিশাচ ব্যবহারে নগর মধ্যে রাষ্টর-বিপ্লবের 
পূর্ব-লক্ষণ উপস্থিত হয়, চারিদিক হইতে এজিদের প্রতি 
প্রকাশ্যে তীব্র-অভিসম্পাত বু্টি হইতে থাকে । স্থতরাং 

এজি ভীত হুইয়! ইমামের পরিবার-বর্গকে কারামুক্ত করিয়। 
নওমান বিন-বশিরের রক্ষণাধীনে সপন্মানে মদিনার প্রেরণ 

করেন । এবং এজিদের সৈন্যগণ প্রস্থান, করিলে তৃতীয় 

দিবসে নিকটবভ্ী মোসলমান-বর্গ কারবালায় সমাগত হইয়্! 

হোসেন ও তাহার সহচর-বর্গের অন্তিম ব্রীয় সম্পন্ন করিলেন । 

কারবালার নাম ও ইতিহাস সমুদাক্ ভবিষ্যৎ পুরুষগণের নিকট 

প্রকৃত ঘটনা] হইতেও ভীষণতর হইয়! রহিল । 

পারস্য দেশের লোকেরা মহাত্মা আলির প্রতি নিতাস্ত 

ভক্তি সম্পন্ন ।'তদেশীয় কোন সম্রাট কারবালার কিঞ্চিৎ মৃত্তিক! 
আতিগ্স। স্বদেশে স্থাপন করেন এবং বৎসরান্তে তথায় ঘোর 

ঘটার মহিত কারবালার ঘটনার অভিনয় করিয়। শোক প্রকাশ 

করিতেন। তাহা হইতেই বর্তমান মহর্নম উৎসবের ছুত্রপাত 

হইয়াছে। এখন আর ইহাতে শোকের ভাগ নাই । কাল- 

ক্রষ্চেইহ। এক নর পুঙ্গ। রূপে পরিণত হইর। ধর্মাশান্ত্রের বিরুদ্ধ 

পথেষ্ঘাইয়া পল্ড়য়াছে, শোক ঘটন$র* এইরূপ পু্রভিনয় কর। 

হাদিসুয়ুরিক অন্সারেও নিষিদ্ধ। 



১২৪ .... শীবন্ধ কৌসুদী। 

৪ মোসলমানদের ্ু্ল অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও সংস্কৃত সম্প্রদায়ের 

মধ্যেও মহসরম ঘটনার সম্বন্ধে আন্যবিধ ভ্রম লক্ষিত হইয়া 
থাঁকে। মৃহযূরম মাসের দশম দিঘসে পূর্বতন সমুদদায় প্রেরিত 

পুরুষই উপবাস-বত--রোন্ধ। প্রতিপালন করিতেন " কেন 

হল্পরতকে জিজ্ঞাসা করেন রমক্জানের পর কোন্ বোজার শ্রেষ্ঠত! 
অধিক? তিনি উত্তর করেন মহর্রমের আতগুরার। এই 

হেতু মহর্রম মাসের ৯১1১১ দিবসে হাদিস শরিফে রোজ। 
প্রতিপালন করার ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে । সু্লি মোসলমান- 

গণ হাদিস শরিফের আদেশ অনুসারে মহর্রমের আশুরার 

উপবাস ত্রত ধারণ করিয়া মনে করেন, তাহারা মহাত্মা হোসে- 
মের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন । সুতরাং উভয় বিষয়ের 

পার্থক্য জুবগত থাক! ধর্ম-পরারণ মোসলমানদের পক্ষে নিতাস্ত 
আবশ্যক । এবং সম্প্রদায় বিশেষে কারবালার ঘটনার পুনর- 

ভিন্ম.করিয়। মহর্রমের দশম, দিবসে যে বিষাদ-বর্ণনা, শোক- 

প্রদর্শনী ও অস্তো্ি-যাতরা র্ 41 হয়, তৎসমস্ত প্রধান ধর্মমাচাখ্য- 

ধিগের মতানুসারেও টিঠাহুত ও পৌত্পিব্ীমাত | তৎসন্বদ্বে, 

সতর্কতা অবলগ্বন কর! প্রত্যেক মৌনলমানেরই কর্তর্য 1: 

এই হেস্ু স্থান্থিক সমাবেশ হইলেও আমরা পাকবর্শের ও 
নিকট এ বিষয়ে বি পাইবার কাশ! পোঁধণ করিতে 
পারি। 








